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บทที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CUPT QA 
 
1.1 เหตุผลและความจําเป็นของการจัดทําCUPT QA 

ในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นไปตามมาตรา 47 หมวดที่ 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เป็นผู้รับผิดชอบ
ตามลําดับ น้ัน  ไ ด้ กําหนดตัวบ่ง ช้ี เ พ่ือประเมินสถาบันอุดมศึกษาแยกชุดกัน  ซึ่ ง เ ป็นภาระสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก โดยตัวบ่งช้ีของทั้ง 2 หน่วยงานในปี พ.ศ. 2557 ก็ยังคงแยกชุดกัน นอกจากน้ี
ตัวบ่งช้ียังไม่สะท้อนคุณภาพตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความหลากหลาย ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) จึงมีมติแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาตัวบ่งช้ีที่เหมาะสม 

นอกจากน้ีในการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนของ สมศ. สกอ.ทปอ.ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ(ทปอ.ราชภัฏ)  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สสอท.) และที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติให้แต่ละ
กลุ่มมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการกําหนดตัวบ่งช้ีที่เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่ม ทั้งน้ีขอให้ครอบคุ
ลม 7 ด้าน ได้แก่ คุณภาพศิษย์ คุณภาพครู/อาจารย์ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม 

ในที่ประชุมดังกล่าวได้มีการอภิปรายถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPExว่าเป็นแนวทางที่จะทําให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาสู่การแข่งขันและย่ังยืน ตลอดจนมีความยืดหยุ่นสามารถประยุกต์ได้กับ
ธรรมชาติที่แตกต่างกันของสถาบันอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
แนวทาง EdPEx ต้องอาศัยความพร้อมของทั้ง สกอ. สมศ. และ ทปอ. ดังน้ันในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ทุกฝ่ายอยู่ใน
ระหว่างสั่งสมความพร้อมสู่ EdPEx เต็มรูปแบบน้ันคณะทํางานฯจึงพัฒนาตัวบ่งช้ีสําหรับใช้ในรอบปีการ
ประเมิน 2558 (ปีการศึกษา 2557) เป็นต้นไปภายใต้กรอบแนวคิดของ EdPEx โดยพิจารณาบูรณาการตัวบ่งช้ี
ของ สกอ.(คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557) และ สมศ. 
((ร่าง) ตัวบ่งช้ีและการพิจารณาระดับอุดมศึกษา วันที่ 20ตุลาคม 2557)เรียกว่า The Council of the 
University Presidents of Thailand Quality Assuranceหรือ CUPT QA 

กอปรกับเมื่อพิจารณาความในมาตรา 48 ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติฯที่ระบุว่า “...การประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง......และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก” คณะทํางานฯจึงใช้ตัวบ่งช้ีชุดเดียวกันเพ่ือประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สร้างภาระให้สถาบันอุดมศึกษาอย่างสมเหตุสมผล 

ทั้งน้ี ทปอ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 21 ธันวาคม 2557 และ ทอมก ในการประชุมคร้ังที่ 
1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยใน ทปอ. และ ทอมก ใช้ตัวบ่งช้ีที่คณะทํางานฯ 
ได้พัฒนาขึ้นสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุด
เดียวกัน เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ลดภาระที่เกิดจากการทํางานซ้ําซ้อน และได้ใช้ตัววัดที่มีความหมายและ
บูรณาการกับการพัฒนาตามแนวทาง EdPEx มุ่งสู่การดําเนินการตามแนว EdPEx อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 
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อน่ึงในการลงมติของ ทอมก ดังกล่าวข้างต้น ทอมก ได้เห็นชอบให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หรือ “3 พระจอม”ที่มีธรรมชาติที่ใกล้เคียงกันนําร่องดําเนินการให้มีการ
ประกันคุณภาพตามมติดังกล่าว ทั้ง 3 สถาบันจึงร่วมกันพิจารณาเกณฑ์CUPT QAในรายละเอียด และจัดทํา
เป็นคู่มือฉบับน้ีขึ้น 

 
1.2 แนวคดิของเกณฑ์/ตัวบ่งชี้ CUPT QA 

ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าภารกิจของคณะทํางานฯนั้นเริ่มจากการประกันคุณภาพในระดับคณะ
และระดับสถาบันโดยมีเป้าหมายคือเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแนวทางเพ่ือสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนด
กระบวนการบริหารการศึกษาและตัววัดของตนเองแล้ว หากเป็นเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศที่ย่ังยืนก็จะเป็นการดําเนินการภายใต้ภาระที่สมเหตุสมผลEdPExจึงเป็นตัวเลือกของเกณฑ์การประเมิน
ระดับคณะและระดับสถาบัน 

อย่างไรก็ตามในการบริหารการศึกษาให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ตามกรอบแนวคิดของ EdPEx น้ันวัฒนธรรม
คุณภาพควรถูกปลูกฝังอย่างค่อยเป็นค่อยไปดังกรณีศึกษาของสถานศึกษาในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ และ 
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ที่แต่ละแห่งน้ันใช้เวลาไม่น้อยกวา 10 ปีในการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพอย่างเป็นระบบ
ภายใต้กรอบ EdPExนอกจากน้ีความพร้อมของผู้ประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทยยังเป็นข้อจํากัด 
คณะทํางานฯจึงพิจารณาถึงวิถีที่จะทําให้บรรลุการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพภายใต้กรอบ EdPEx โดยพิจารณาเป็น 
2 ระดับจากแนวคิดหลักของ EdPEx และภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาคือสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถให้กับประเทศดังต่อไปน้ี 

ด้วย EdPEx เป็นเกณฑ์ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ตลอดจนความพร้อมของผู้ประเมินที่มีอยู่ในระบบของ สกอ. และ 
สมศ. คณะทํางานฯจึงพิจารณาบูรณาการตัวบ่งช้ีของ สกอ.(คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557) และ สมศ. ((ร่าง) ตัวบ่งช้ีและการพิจารณาระดับอุดมศึกษา วันที่ 20
ตุลาคม 2557) สําหรับการประเมินระดับคณะและระดับสถาบันหรือCUPT QA(รูปที่ 1) 

อย่างไรก็ตามการดําเนินการเพ่ือบรรลุพันธกิจของคณะและสถาบันคือการสร้างบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถให้กับประเทศน้ันกระบวนการหลักคือการดําเนินการในระดับหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ สกอ. ที่
กําหนดให้มีการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรโดยเร่ิมต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 และเพ่ือให้บรรลุแนวทางการ
ดําเนินการภายใต้กรอบ EdPEx ที่เป็นเกณฑ์ระดับสากลและสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ปลายปี 2558 คณะทํางานฯจึงให้มีการใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรที่เป็นสากลโดยเกณฑ์พ้ืนฐานที่สุด
ที่ไม่เจาะจงสาขาใดคือ ASEAN University Network Quality Assuarance (AUNQA)ซึ่งเณฑ์พิจารณาทุก
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องในหลักสูตรอย่างเป็นระบบจึงเป็นแนวคิดที่จะบรรลุการดําเนนิงานภายใต้กรอบEdPEx(รปู
ที่ 2) ได้อย่างเป็นธรรมชาติเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรจึงถูกบรรจุอยู่ในคู่มือน้ีด้วย 

โดยเกณฑ์สากลที่เลือกน้ันหากสาขาวิชาใดต้องการเลือกที่เฉพาะเจาะจงกับสาขาตนเองก็ได้ เช่น 
Accreditation Board for Engineering and Technology(ABET) Association to Advance Collegiate 
Schools of Business (AACSB) เป็นต้น ซึ่งการขอรับรองเฉพาะสาขาน้ันมีกระบวนการที่ถูกกําหนดเป็นการ
เฉพาะจึงจะไม่กล่าวถึงในคู่มือฉบับน้ี 

ทั้งน้ีไม่ว่าจะเลือกใช้เกณฑ์สากลใดทุกหลักสูตรต้องดําเนินการตามองค์ 1 ข้อ 1.1การกํากับมาตรฐาน  
 
เกณฑ์ CUPT QA ประกอบไปด้วยตัวบ่งช้ีหลัก 14 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเลือกอย่างน้อย 6 ตัวบ่งช้ี โดย



 

บทนาํ

ทั้งชุดตัวบ
ระบุไว้ใน
ข้อมูลใน 
หมวดต่าง
ด้วยตัวบ่ง
จอม”ซึ่งอ

จะใช้เหมื
เพ่ือให้โอ
มหาวิทย
กําหนดตั

อ
เน่ืองจาก
ลดภาระข

รูปที่
ระดับคณ

 
สําหร
 อ
 ต

 ต
 

 

า 

บ่งช้ีหลักและ
นโครงร่างองคก์

OP เช่น วิสยั
งๆของการดํา
งช้ีหลัก 14 ตั
อาจแตกต่างไ
เกณฑ์ CUPT
มือนกันเพ่ือปร
กาสมหาวิทย
าลัยสโุขทัยธร
ัวบ่งช้ีอ่ืนอย่า
อย่างไรก็ตามใ
ตัวบ่งช้ีหลายต
ของสถาบันอุด
 1แสดงถงึกา

ณะ/สถาบัน กับ

รับตัวบ่งช้ี CU
อัตลักษณ์และ
ตัวบ่งช้ีหลัก (

ตัวบ่งช้ีเลือก(

รูปที่ 1 

ชุดตัวบ่งช้ีเลือ
การ (Organi
ยทัศน์ พันธกจิ
าเนินการภายใ
ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งชี
ไปจากตัวบ่งช้ี
T QA  ในส่วน
ระโยชน์ในการ
าลัยในกลุ่ม 
รรมาธิราช (ม
งอิสระท่ีเหมา
ในอนาคตตัวบ
ตัวเป็นข้อมูลพื
ดมศึกษาในกา
ารบูรณาการเ
บกรอบ EdPE

UPT QAที่บูรณ
ะเอกลักษณ์ ใ
(แทนด้วยตัวเล

แทนด้วยตัวเล

 ตัวบ่งช้ี CUP

อกน้ันครอบค
zational Pro
จ อัตลักษณ์แ
ใต้กรอบ EdP
ช้ีเลือก8ตัวบ่ง
้เลือกของสถา
นของตัวบ่งช้ีห
รเทียบเคียง 
ทปอ.และ ท

มสธ.) และ ม
าะสมกับธรรม
บ่งช้ีหลายตัวจ
พ้ืนฐานซึ่งควร
รจัดทํารายงา
กณฑ์ ได้แก่ 
Exและความสั

ณาการภายใต้
ใหค้ณะ/สถาบั
ลข) มีจํานวน

ลขที่มีเครื่องห

PT QA และเก

 

ลุม6 ด้านของ
ofile, OP รา
ละเอกลกัษณ์

PEx   สําหรับ
งช้ีโดยตัวบ่งช้ี
าบันอ่ืนๆ ใน ท
หลักเป็นตัวบ่ง
(benchmark

ทอมก ที่มบีริ
มหาวิทยาลัยร
มชาติของสถา
จะไม่ปรากฎใน
รสืบค้นได้จาก
นส่วนที่เก่ียวข้
เกณฑ์AUN 

สมัพันธ์ของเก

ต้กรอบ EdPE
บันระบุในโครง
รวมทั้งสิ้น 16

หมาย *) มจีําน

 

กณฑ์ AUN Q

ง สมศ. อีก 1
ายละเอียดในค

ณ ์เป็นต้น จะถู
บเกณฑ์นําร่อง
เลือก 8 ตัวบ่
ทปอ.    
งช้ีที่ทุกสถาบัน
king) ในอนา
บทที่ต่างกัน 
รามคําแหง (ม
บันตนเอง 
นการดําเนินก
ระบบฐานข้อม
ข้องกับข้อมูลด
QAในระดับห
ณฑ์ AUN QA

Ex จัดกลุ่มได้ดั
งร่างองค์การ 
6 ตัวบ่งช้ี (ตัวบ

นวนรวมท้ังสิ้น

QAภายใต้กรอบ

 ด้านคืออัตลัก
คู่มือ EdPEx)
ถูกแปร (depl
CUPT QA 3
งช้ีน้ีจึงเป็นตัว

นในกลุม่ ทปอ
าคต ส่วนตัวบ
เช่น มหาวิท

มร.) และมหา

ารภายใต้กรอ
มูลกลางของป
ดังกล่าว 
หลักสูตร และ
Aกับหมวดต่า

ดังน้ี 
 
บ่งช้ีที่ 10 มี 3

น 8 ตัวบ่งช้ี 

บแนวคิดของ 

ักษณ์/เอกลักษ
) ของแต่ละส
loy) อยู่ในระบ
3 พระจอม ปร
วบ่งช้ีของกลุ่ม

อ. และ ทอม
บ่งช้ีเลือกถูกก
ทยาลัยไม่จํากั
าวิทยาลัยสงฆ์

อบ EdPEx เต็
ประเทศ และจ

ะ เกณฑ์ CUP
งๆของ EdPE

3 ตัวบ่งช้ีย่อย

EdPEx 

4

ษณ์น้ันจะ
ถาบัน ซึ่ง
บบงานใน
ระกอบไป
ม “3 พระ

ก ตกลงที่
กําหนดขึ้น
ัดรับอย่าง
์ สามารถ

ต็มรูปแบบ 
จะเป็นการ

PT QAใน
Ex  

ย) 

 

4 



 

บทนํา  5 

 
โดยตัวบ่งชี้ของ CUPT QAสัมพันธ์ภายใต้กรอบ EdPEx ดังนี้ 

 ตัวบ่งช้ีหลักถูกกําหนดให้เป็นตัวบ่งช้ีที่มีความหมายต่อการดําเนินงานของสถาบันซึ่งสามารถ 
mapped ในเกณฑ์ EdPEx ได้ จึงไม่เป็นการสร้างภาระให้สถาบันในการเดินหน้าสู่ EdPEx 

 ตัวบ่งช้ีส่วนใหญ่จะเป็นผลลพัธ์ในหมวด 7 ของ EdPExเน่ืองจาก 
 การได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันอาจมาจากกระบวนการที่แตกต่างกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 36 

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษาส่วนที ่ 1 การบริหารและการ
จัดการศึกษาของรัฐที่ “ใหส้ถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล.....ให้
สถานศึกษาดังกล่าวดําเนินกิจการได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่
เป็นของตนเองมีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสภา
สถานศึกษา”  

 การประกันคุณภาพตามแนวทางของ EdPEx จะดูผลลพัธ์เป็นหลัก โดยในการประเมินเพ่ือ
การพัฒนานั้นผู้ประเมินจะพิจารณาความสอดคล้องของกระบวนการในหมวดต่างๆกับ
ผลลัพธ์ และให้ข้อแนะนําเพ่ือปรับปรุง/พัฒนากระบวนการที่เก่ียวข้องนําไปสู่ผลลพัธ์ที่ดีขึ้น 
หรือแนะนําให้ผู้รับการประเมินกําหนดตัววัดผลดําเนินการให้สอดคล้องกับกระบวนการมาก
ขึ้นหรือท้าทายมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสให้คณะ/สถาบันสามารถดําเนินการพัฒนาตาม 
maturity ของคณะและสถาบันสู่ EdPEx อย่างเต็มรูปแบบต่อไปได้  

 หมวดการนําองค์กรเป็นอีกหมวดหน่ึงซึ่ง ทปอ. ได้ออกแบบให้มีการพิจารณาหลายตัวบ่งช้ีที่เก่ียวข้อง
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในเรื่องของการทํางานที่คํานึงถึงธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยในกลุม่ 
ทปอ. และ ทอมก 

 
ตัวบ่งชี้ CUPT QAมีคุณลักษณะเพิ่มเติมดังนี ้

 ตัวบ่งช้ีเลือกบางตัวสามารถตอบเกณฑ์การจัดอันดับ(ranking) ระดับสากล ได้ ทําใหส้ามารถนําข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากการรับการประเมินแต่เป็นการประกันคุณภาพที่ให้ความมั่นใจว่าใน
ระดับสากลด้วย 

 การประเมินจะมีทั้งการประเมินในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพิจารณาทั้งการดําเนินการตามเกณฑ์
ที่กําหนด และผลท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา/บุคลากร/คณะ/สถาบัน/ชุมชน หรือ สังคม อันเน่ืองมาจาก
การดําเนินการ 

 ถึงแม้จะเป็นตัวบ่งช้ีสําหรับระดับคณะและสถาบัน แต่ในการเก็บข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลได้ถึงระดับ
หลักสูตร จึงออกแบบตารางหรือแนวทางการเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตร  

 การกําหนดคะแนนถึงระดับ 7 คือระดับดีเลิศ (excellent) หรือระดับโลก (world class) น้ันหาก
สถาบันใดดําเนินการได้จะเป็นความสําเร็จในการยกระดับตนเองสู่ระดับสากล แต่ที่สําคัญย่ิงไปกว่า
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การบรรลุเป้าหมายสู่สากลและแข่งขันได้น้ัน ระดับ 7 เป็นการสื่อสารถงึปรัชญาของการพัฒนาที่มุ่งมั่น
ในการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองสู่ความเป็นเลิศ 

 
ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบบและกลไกการประกันคุณภาพระดับสากลจะมีการใช้เกณฑ์AUN QAในระดับ

หลักสูตร และ EdPEx ในระดับคณะ/สถาบันในการดําเนินงานตาม CUPT QA โดย 
1. ให้แต่ละคณะและแต่ละสถาบันเขียนโครงร่างองค์การ (OP) ตามคู่มือEdPEx 
2. การเก็บข้อมูลและการให้คะแนนในแต่ละตัวบ่งช้ีในคู่มือน้ี 

 ระดับหลักสูตร จะมตีารางเพ่ือช่วยการเก็บข้อมูล 

 ระดับคณะและสถาบัน  
 บางตัวบ่งช้ีมีตารางเพ่ือเก็บข้อมูลระดับหลกัสูตรอยู่ด้วย เน่ืองจากข้อมูลระดับคณะ
และสถาบันต้องใช้ข้อมูลเป็นลําดับช้ันขึ้นมาโดยระบุว่า “ระดับหลักสูตร” ภายใต้
หัวข้อของตัวบ่งช้ีหน่ึงๆ ของเกณฑ์ในระดับคณะ/สถาบัน 
 บางตัวบ่งช้ีมีวิธีการคํานวณสําหรับกรอกข้อมูลCDS(Common Data Set) 

การขอรับการประเมินภายใต้กรอบ EdPEx ในระดับสากลซึ่งประยุกต์มาจาก Malcolm Baldrige 
National Quality Award (MBNQA) น้ันกําหนดให้มีการประเมินในทุก 5 ปี เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรที่ได้รับการ
ประเมินตามเกณฑ์ของEdPExน้ันมีเวลามากเพียงพอในการนําข้อแนะนําที่มีคุณค่าจากผู้ประเมินไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา ดังน้ัน“การจัดส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด” ตามกฎกระทรวงปี 2553 ข้อ 6 จึงเป็นการส่งรายงานของผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาท่ีได้ถูกเสนอไว้ภายใต้กรอบ EdPExแต่ละสถาบันพยายามมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามที่กําหนดทุกปีและ
ขอรับการประเมินเพ่ือการประกันคุณภาพภายนอกใหม่ภายในปีที่5 ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อ 2.3 “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถานศึกษาเลือกใช้
....” 

อย่างไรก็ตามหากสถาบันอยู่ในระหว่างการพัฒนากระบวนการดําเนินงานตามกรอบ EdPEx แต่ยังไม่
สามารถดําเนินการได้ครบทุกหมวดให้มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อต้นสังกัดทุกปี 

ภารกิจที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการอย่างเป็นระบบจากความร่วมมือของทุกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไป
และสมเหตุสมผลน้ีจะช่วยนําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นการประกัน
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาศัยกลไกการประเมิน
คุณภาพภายนอกในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาในรอบต่อไปน้ัน
จึงเป็นภาระที่พึงประสงค์ของอุดมศึกษาต่อการบรรลุคุณภาพการศึกษา 

 
1.3โครงสร้างระบบการประกันคุณภาพ CUPT QA 

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการดําเนินการเพ่ือให้ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการทาง
วิชาการ ตลอดจนผู้ให้ทุน/ผู้ว่าจ้างวิจัย มั่นใจในผลผลิตของ สถาบันอุดมศึกษาภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงจําเป็นต้องมีระบบและกลไกเพ่ือให้มั่นใจว่าการดําเนินการในกระบวนการต่างๆ
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ดังกล่าวน้ันได้รับการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพตามลําดับช้ันบังคับบัญชาขององค์กรตามรอบระยะเวลาท่ี
เหมาะสมภายใต้การสนับสนุนจากต้นสังกัดอย่างเพียงพอต่อการบรรลุคุณภาพ CUPT QA ยังให้ความสําคัญกับ
แนวทางการประกันคุณภาพที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบประกัน
คุณภาพภายนอก” ประกอบด้วย 

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

วัตถุประสงค์ที่เฉพาะของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา 
3) ระบบการบริหาร  นโยบาย และวิธีดําเนินการเพ่ือให้เกิดคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
4) การอนุมัติ ตรวจติดตาม และทบทวนหลักสูตร ฯลฯ เพ่ือการรับรองคุณภาพ 
5) กลยุทธ์เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ปฏิบัติให้เกิดผล และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ

บุคลากรสายวิชาการ 
6) การแสดงข้อมลูของสัมฤทธิผล การรับรองหลักสูตร และการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาต่อ

สาธารณะ 
 
โดยมี “หน่วยงานประเมิน/รบัรองคุณภาพภายนอก”  

1) เป็นหน่วยงานอิสระที่พ่ึงพาตนเอง 
2) นิยามพันธกิจ เป้า และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
3) มีทรัพยากรบุคคลและด้านการเงินเพียงพอเพ่ือดําเนินการ 
4) เปิดเผยรายงานด้าน นโยบาย วิธีดําเนินการ การทบทวน และการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 
5) มีเอกสารที่แสดงความชัดเจนถึง ระเบียบวิธีประเมิน กระบวนการ เกณฑ์การตัดสิน และกระบวนการ

ทักท้วง 
6) มีการทบทวน ผลกระทบ และคุณค่าของกิจกรรมที่ตนดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ และนําไปปรับปรุง 
7) ทําวิจัยและให้คําแนะนําทั้งในส่วนของ 

 
o การตรวจติดตาม (audit) หรอื 
o การประเมิน (assessment) หรือ 
o การรับรอง (accreditation) 

 
ตามท่ีประกาศว่าจะดําเนินการโดยทุกฝ่ายทีเ่ก่ียวข้องได้มีการทําความเข้าใจตกลงกันเพ่ือ“การประเมิน

คุณภาพ” โดยพิจารณาประเมินจากเกณฑ์การประเมินเดียวกันภายใต้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง เพ่ือ 
1) การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับสถาบันอุดมศึกษาตามรอบที่กําหนดอย่างสมเหตุสมผล 
2) การกําหนดเกณฑ์ (criteria) ของการประเมินเป็นเพียงแนวทาง (guideline) โดย 

o ระดับหลักสูตรเป็น minimum requirement 
o พัฒนาสถาบันการศึกษาเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศตามความพร้อมและ

ความสมัครใจของแต่ละสถาบัน 
ทั้งน้ีทั้งสองระดับอาจใช้เกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สกอ. สมศ. สมาคม
วิชาชีพ AUN QA, AACSB, ABET, EdPEx ฯลฯ 

3) การกําหนดให้มีเกณฑ์การยกระดับศักยภาพเพ่ือความเป็นอิสระในการบริหารการประกันคุณภาพด้วย
ตนเอง หากสถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาและดําเนินการจนกระทั่งมีระบบบริหารการประกันคุณภาพ
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ตามแนวทางที่เป็นที่ยอมรับแล้ว เช่น EdPEx หรือ TQA เป็นต้น สมศ. และสกอ. ต้องยอมให้
สถาบันการศึกษานั้นมีความเป็นอิสระในการบริหารการประกันคุณภาพตนเองและสําหรับหน่วยงาน
ภายในของตนเองมากข้ึน 

4) การพิจารณาข้อมูลป้อนเข้าจากผู้มีส่วนได้สว่นเสียทุกฝ่ายในการกําหนดเกณฑ์ในการประเมิน 
5) การดําเนินการประกันคุณภาพเองโดยสถาบันอุดมศึกษา(1st party)และเพ่ือรับการประเมิน/การรับรอง

คุณภาพจากภายนอก(3rd party)โดยเกณฑ์ชุดเดียวกันตามจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 
6) การได้มาซึ่งระบบและกลไกพัฒนาและคัดเลอืกผู้ประเมินเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าผู้ประเมินได้มาตรฐาน

ใกล้เคียงกันทีสุ่ดและไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อน 
7) การได้มาซึ่งขั้นตอนการประเมินที่ชัดเจนและนําไปสู่การบรรลุผลด้านคณุภาพตามจุดเน้นของแต่ละ

สถาบันอุดมศึกษา 
8) การได้มาซึ่งกลไกการปิดการประเมิน (closing meeting) และกระบวนการทักท้วงที่นําไปสู่การได้มาซึ่ง

คําแนะนํา/ข้อมูลที่มคีวามหมายและมีคณุค่าต่อการพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้นของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษา 

 

1.4แผนภาพสรุปแนวคิดระบบประกันคุณภาพ CUPT QA 

 
แนวทางการดําเนนิงาน 

1. จากแผนภาพสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง จะจัดให้มีการประกันคุณภาพ 
 ระดับหลักสูตร 

 ใช้แนวทางของ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) หรือ
แนวทางอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสมเช่น AACSB ABET เป็นต้น  
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ทั้งน้ี ทุกหลักสตูรต้องดําเนินการตามเกณฑ์ของ สกอ. ฉบับปีการศึกษา 2557 เฉพาะใน
องค์ประกอบที ่1 ตัวบ่งช้ี 1.1 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548ซึ่งรวมถึงบันทึกเพ่ิมเติม
ที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 (TQF:HD)) 

 รอบระยะเวลาประเมิน โดยทุกหลักสูตรต้องได้รับการประเมินคุณภาพหลักสูตรอย่างน้อย
ทุกๆ 5 ปี 

 ระดับคณะและสถาบัน 
 ใช้แนวทางตามที่คณะทํางานพัฒนาตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาที่
แต่งต้ังโดย ทปอ. ซึ่งเป็นชุดตัวบ่งช้ี CUPT-QA ที่ได้จากการบูรณาการเกณฑ์ของ สกอ. 
และ สมศ. ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภายใต้กรอบของ Education Criteria 
for Performance Excellence(EdPEx) เพ่ือการพัฒนาสู่การประเมินภายใต้กรอบ EdPEx 
อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

 รอบระยะเวลาประเมิน ทุกคณะ/สถาบัน 
o กรณีใช้ CUPT QA ต้องได้รับการประเมินคุณภาพทุกปี 
o กรณีใช้ EdPEx เต็มรูปแบบต้องได้รับการประเมินคุณภาพอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

2. สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกทปอ. จะร่วมกันพิจารณากรอบเวลาการติดตาม/ประเมิน/ทวนสอบเพ่ือ
เป็นแนวปฏิบัติในการทํางานร่วมกัน 

3. ทปอ. จะส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผู้ประเมินระดับอุดมศึกษาที่มคีุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 
4. สกอ. ต้องดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ ที่

เพียงพอ 
5. หน่วยงานที่เก่ียวข้องประกอบด้วย สภาวิชาชีพ สกอ. และสมศ. ต้องประชุมร่วมกันเพ่ือวางแนวทางการ

ติดตาม/ทวนสอบ/รับรอง ผลการดําเนินงานในระดับหลักสตูร/คณะ/สถาบันตามระบบที่ CUPT QA
กําหนด 

หมายเหตุ:AUN QAเป็นเพียงแนวทางการประกันคุณภาพระดับสากลข้ันพ้ืนฐานท่ีคณะทํางานฯจะให้มีการดาเนินการในระดับ
หลักสูตร สาหรับหลักสูตรท่ีสามารถดําเนินการตามมาตรฐานสากลของแต่ละกลุ่ม เช่น ABET สาหรับวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี AACSB สาหรับบริหารและบัญชี เป็นต้น ก็สามารถดาเนินการได้ โดยในทุกมาตรฐานนั้นสามารถบูรณาการภายใต้
กรอบ EdPEx ได้ท้ังสิ้น  
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1.5กระบวนการการตรวจประเมินคณุภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA 
 
 การตรวจประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ด้วยกันคือ การตรวจประเมินระดับหลักสูตร การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และการตรวจประเมินระดับสถาบัน 
 
1.การตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
  

1.1 รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 
 ทุกหลักสูตรดําเนินการตรวจประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ทุกปี 
 ทุกหลักสูตรดําเนินการตรวจประเมินเพ่ือการพัฒนาตามเกณฑ์ AUN QA(ภาคภาษาไทย) ตาม

รอบระยะเวลาที่กําหนด 
 ควรดําเนินการตรวจประเมินและมีผลการตรวจฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการตรวจฯ ระดับคณะ

หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 

1.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1.2.1กลุ่มหลักสูตรที่มีกําหนดตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN QA(ภาคภาษาไทย)ในรอบปีการศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อย 2 คน 
 ประธาน (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน ส่วนผู้ประเมินอีก 1 คน เป็น

ผู้ประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ได้ ในกรณีที่เป็นผู้ประเมินภายในสถาบันต้องอยู่นอก
สังกัดคณะที่เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน และอย่างน้อยหน่ึงคนควรมีคุณวุฒิใน
สาขาวิชาที่ตรงหรือใกล้เคียงหรือเก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน  

 ผู้ประเมินทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินที่ผ่านความเห็นชอบจาก ทปอ หรือ 
อยู่ในบัญชีผู้ประเมินของ ทปอ 

 คณะท่ีเป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติโดยรวมของกรรมการแต่ละคน เช่น ความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ในการ
ตรวจฯ เป็นต้น 

 ให้คณะกรรมการชุดน้ีตรวจประเมินหลักสูตรทั้งในส่วนที่ดําเนินการตามเกณฑ์ AUN QA(ภาค
ภาษาไทย) และตามองค์ประกอบที่ 1 เน่ืองจากการตรวจฯ ในส่วนหลังเป็นการตรวจสอบการบริหาร
จัดการหลักสูตรว่าเป็นไปตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการชุดน้ีสามารถดําเนินการไปพร้อมกันได้ 

 
1.2.2กลุ่มหลักสูตรที่ไม่มีกําหนดตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ AUN QAในรอบปีการศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อย 2 คน 
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 ประธาน (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายในสถาบันที่อยู่นอกสังกัดคณะที่เป็น
เจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน ส่วนผู้ประเมินอีก 1 คน เป็นผู้ประเมินจากภายในคณะที่
เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน แต่ต่างหลักสูตร  

 ผู้ประเมินทุกคนต้องเป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหลักสูตร 
 คณะท่ีเป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติโดยรวมของกรรมการแต่ละคน เช่น ความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ในการ
ตรวจฯ เป็นต้น 

 ให้คณะกรรมการชุดน้ีตรวจประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 โดยคณะกรรมการ 1 ชุด 
อาจประเมินได้มากกว่าหน่ึงหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 
1.3 รายงานการประเมินตนเอง 

 จัดทํามคอ. 7ของปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน(ที่ไม่รวมองค์ 2 -6) 
 จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA(ภาคภาษาไทย) โดยใช้ข้อมูลอย่าง

น้อย 3 ปี ย้อนหลัง เช่น ข้อมูลเก่ียวกับนิสิตนักศึกษาอย่างน้อย 3 รุ่น 
 จัดส่งมคอ. 7 และ/หรือรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA(ภาคภาษาไทย)

ให้แก่คณะกรรมการประเมินภายใน 15 วันก่อนการตรวจฯ 
 

1.4 ขั้นตอนการตรวจประเมิน 
ดําเนินการตามรูปแบบของ AUN QA (ภาคภาษาอังกฤษ)1โดยใช้เวลา 2 วันครึ่ง ประกอบด้วย 

 พิธีเปิด(Opening Meeting) 
 การนําเสนอผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
 การตรวจเอกสาร 
 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การเย่ียมชมสถานที่ 
 การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบ้ืองต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนาของหลักสูตร (Closing Meeting) 
สําหรับหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 เป็นการตรวจประเมินเชิง

วิเคราะห์เอกสาร(Desktop Assessment) เท่าน้ัน ไม่มีการเข้าเย่ียมพ้ืนที่ (Site Visit) 
 

1.5 รายงานผลการตรวจประเมิน 
ตามรูปแบบของ AUN QA (ภาคภาษาอังกฤษ)โดยมีการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

ของหลักสูตรรวมทั้งคะแนนการประเมินทั้งในภาพรวมและเฉพาะแต่ละเกณฑ์ ทั้งเกณฑ์หลักและเกณฑ์ย่อย ทั้งน้ี

                                                        
1หมายเหตุ “Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level”, Version No. 2.0, 
ASEAN University Network. June 2011. 
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ควรจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ 
 

1.6 การส่งรายงานผลการตรวจประเมินต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ในส่วนของผลการตรวจประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 นําเสนอโพรไฟล์ของหลักสูตรใน

เว็บไซต์ของภาควิชาหรือคณะ และระบุวันที่ได้การรับรองการประเมินผลองค์ประกอบที่ 1 
กํากับมาตรฐาน (ถ้ายังไม่ได้การรับรอง ให้เสนอเฉพาะโพรไฟล์ของหลักสูตร) 

 ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อมูลพ้ืนฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online ในปีที่มีการตรวจ
ประเมินภายในระยะเวลาที่ สกอ. กําหนด 

 
2.การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 
 2.1 รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

 ทุกปี 
 ควรดําเนินการตรวจประเมินและมีผลการตรวจฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการตรวจฯ ระดับ

สถาบัน 
 

2.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขนาดของ

คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันอย่างน้อย 1 คน โดยผู้ประเมินทุกคนต้องเป็นผู้ประเมินที่

ผ่านหลักสูตรการอบรมท่ีเห็นชอบโดย ทปอ. หรือเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีผู้ประเมินของ ทปอและ
มีประสบการณ์ในการตรวจประเมินด้วยระบบเดิม หรือระบบอ่ืนๆในระดับคณะหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป 

 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ได้ ในกรณีที่
เป็นผู้ประเมินภายในสถาบันต้องอยู่นอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานต้องเป็นผู้ที่ขึ้น
บัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.ตามระบบเดิม(พ.ศ. 
2553)  

 คณะที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
 

2.3 รายงานการประเมินตนเอง 
 จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของCUPT QAระดับคณะ  
 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมการประเมินภายใน 15 วันก่อนการตรวจฯ 

 
2.4 ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน ประกอบด้วย 
 พิธีเปิด 
 การนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
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 การตรวจเอกสาร 
 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การเย่ียมชมสถานที่ 
 การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบ้ืองต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
 
2.5 รายงานผลการตรวจประเมิน 

มีการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าหรืออาจรวมถึง
แนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งคะแนนการประเมินทั้งในภาพรวมและแต่ละตัวบ่งช้ี ตลอดจนควรสรุปให้เห็นภาพรวมของ
คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าจุดเน้นของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประสิทธิภาพของการดําเนินงานในคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า ผลลัพธ์ของผลผลิตต่างๆ ตามพันธกิจของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ทั้งน้ีควรจัดทํา
รายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ 

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

กําหนด  
3.การตรวจประเมินระดับสถาบัน 
 
 3.1 รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

 ทุกปี 
 

3.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 5 คน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขนาดของ

สถาบัน 
 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันอย่างน้อยร้อยละ 50 โดยผู้ประเมินทุกคนต้องเป้นผู้ที่

ประเมินผ่านหลักสูตรการอบรมที่เห็นชอบโดย ทปอ หรือเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีผู้ประเมินของ 
ทปอ และมีประสบกรณ์ในการตรวจประเมินด้วยระบบเดิม หรือระบบอื่นๆในระดับคณะ
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.ตามระบบเดิม(พ.ศ. 2553)  

 สถาบันที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
 

3.3 รายงานการประเมินตนเอง 
 จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของCUPT QAระดับสถาบัน  
 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมการประเมินภายใน 15 วันก่อนการตรวจฯ 

 
3.4 ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ประกอบด้วย 
 พิธีเปิด 
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 การนําเสนอผลการดําเนินงานของสถาบัน 
 การตรวจเอกสาร 
 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การเย่ียมชมสถานที่ 
 การนําเสนอสรุปผลการตรวจเบ้ืองต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน 
 

3.5 รายงานผลการตรวจประเมิน 
มีการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของสถาบันหรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี รวมท้ัง

คะแนนการประเมินทั้งในภาพรวมและแต่ละตัวบ่งช้ี ตลอดจนควรสรุปให้เห็นภาพรวมของสถาบัน จุดเน้นของ
สถาบัน ประสิทธิภาพของการดําเนินงานในคณะและสถาบัน ผลลัพธ์ของผลผลิตต่างๆ ตามพันธกิจของสถาบัน 
ทั้งน้ีควรจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ 
 

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

กําหนด  
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บทที่ 2 การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA 
 

2.1 แนวทางการประกันคุณภาพสําหรับระดับหลักสูตร  
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะดําเนินการโดยแบ่งเป็น 2 ระดับดังน้ี 

1) การดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นการดําเนินการตาม
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของสกอ. คณะ/สถาบันจะ
ดําเนินการด้วยตนเองล่วงหน้า เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ดําเนินการตามการประกันคุณภาพขั้นตํ่า สําหรับการ
คุ้มครองผู้บริโภคแล้ว และจะนําข้อมูลจากการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยตนเองนี้นําเสนอในเว็บของ
ตนเอง เพ่ือเผยแพร่สาธารณะ รวมทั้งจะดําเนินสร้าง Link ในระบบการรับสมัคร Admission ของทปอ. 
เพ่ือให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะ/สถาบัน รวมทั้ง สม
ศ. และสกอ. สามารถสอบทานข้อมูลได้ตลอดเวลา เมื่อมีประเด็นที่ต้องพิจารณา 

2) การดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาตามองค์ประกอบที่ 2 ถึง 6 ของการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรของสกอ. จะดําเนินการทดแทนด้วยการใช้ การประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
แนวทางของ AUN QAภาคภาษาไทย หรือการรับรองหลักสูตรขององค์กรระดับสากลท่ีเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติ หรือนานาชาติ เช่น สภาวิชาชีพ AUN QA, ABET, AACSB เป็นต้น 

3) การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN QAภาคภาษาไทยจะดําเนินการในภาคภาษาไทย 
โดยขอความช่วยเหลือสนับสนุนคู่มือ AUN QAจากสํานักงานเลขานุการของ AUN ซึ่งอยู่ในภาษาไทย
วัตถุประสงค์ของการเลือกดําเนินงานตามแนว AUN QAน้ีเพ่ือเตรียมความพร้อมของหลักสูตรใน
ภาษาไทยให้สามารถได้รับการรับรองในระดับสากลตามมาตรฐานของ AUN QAรองรับการเปิดเสรีของ 
ASEAN2015 และในระดับโลก อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิด Mobility ของภาคการศึกษาได้สะดวกข้ึน 

4) การดําเนินการการประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN QAภาคภาษาไทยน้ี น่าจะสอดคล้อง
กับนโยบายของประเทศ สมศ. และสกอ. ที่ต้องการผลักดันให้หลักสูตรการศึกษาของภาษาไทยมี
พัฒนาการมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล  ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการศึกษา
ไทยในตลาดโลก 

 
 
 
  



 

บทนํา  16 

2.2 องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรCUPT QA 
 

องค์ประกอบ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ ์

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1   การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.  
2. การพัฒนาคุณภาพของ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN 
QAภาคภาษาไทย 

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

Content) 
AUN.4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy) 
AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
AUN.8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality) 
AUN.9 การสนับสนุนและการให้คําปรึกษาผู้เรียน (Student Advice and Support)
AUN.10 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and 

Infrastructure) 
AUN.11 การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและการสอน (Quality 

Assurance of Teaching  and Learning Process) 
AUN.12 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities) 
AUN.13 ข้อมลูป้อนกลบัจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Feedback) 
AUN.14 ผลผลิต (Output) 
AUN.15 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction) 

  

 
 
  



 

บทนํา  17 

องค์ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักสําคัญประการหน่ึงคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา 
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดทํามาตรฐาน
การอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียม
กัน  และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548  เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ  เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดดําเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 เป็นหลักในการ
พัฒนาหลักสูตรและดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว   
 ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว  โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณา
ตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ประเด็น และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว12 ประเด็น โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจําเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้ และ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้ และ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ 0506(2)/ว 569 ลง
วันที่ 18 เมย. 2549 กําหนดว่า 
 อาจารย์ประจําสามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่เป็นหลกัสูตรพหุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก 1 
หลักสูตร โดยต้องเป็นหลกัสูตรที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลกัสูตรที่ได้ประจําอยู่แล้ว 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 
หลักสูตร 

บันทกึข้อความที่ศธ0506(4)/ว254 ลงวันที ่
11 มีค. 2557 กําหนดว่า 
 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีทีม่แีขนงวิชา/
กลุ่มวิชาชีพ กําหนดให้ต้องมีอาจารย์
ประจําหลักสูตรจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของ
หลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนง
วิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน  

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน อย่างน้อย 2 คน

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
3. คุณสมบัติของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจาํนวนอย่าง
น้อย 3 คน

คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจาํนวนอย่าง
น้อย 3 คน

4. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  มีคณุวุฒิปริญญาโท
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจยัที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง คณุวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  มีคณุวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจยัที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

หลักสูตรปรญิญาโท ตามบันทึกข้อความที่ 
ศธ 0504(4)/ว867 กําหนดว่า ให้อาจารย์ที่
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์
ผู้สอนในหลักสตูรระดับปริญญาโทได้ แม้
จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากสําเร็จ
การศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับ
จากวันที่เริ่มสอน จะต้องมีผลงานวิจัยจึง
จะสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
5. คุณสมบัติของอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

1. เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรอืดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจยัที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรอืดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจยัที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

- การพิจารณากรณีอาจารย์เกษียณอายุ
งานหรือลาออกจากราชการดังนี้ 
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ ซึ่งเกษียณอายุงาน
หรือลาออกจากราชการ กลับเข้ามาทํางาน
แบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้ระบบ
การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสญัญา
จ้างที่ให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมี
การกําหนดภาระงานไว้อย่างชัดเจน 
อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้ 

2) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักได้ต่อไปจนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
หากนักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
6. คุณสมบัติของอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้าม)ี 

1. เป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรอืดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจยัที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

1. เป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรอืดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจยัที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 7.6 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึงบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิด
สอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็นบุคลากรที่ไม่
อยู่ในสายวิชาการ หรือเป็นผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้าน
คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากร
ประจําในสถาบันเท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็นบุคคลากรประจํา
ในสถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่
ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือระดับ
กระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้น เทียบ
ได้ไม่ต่ํากว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สาํนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกําหนด  
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
     ในกรณีหลกัสูตรปริญญาเอกไม่มี

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน ที่
ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก หรอืไม่เป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
สถาบันอุดมศึกษาอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านแทนเป็นกรณีๆ ไป โดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
ต้องแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 

7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคณุวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจยัที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคณุวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจยัที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
8. การตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานของผู้สาํเร็จ
การศึกษา 

(เฉพาะแผน ก เท่านั้น)
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มใน
การประชุมทางวิชาการ(proceedings) 
หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่
ในรูปแบบเอกสารหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง
(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ 
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
สามารถทดแทนแทนการตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้  โดยพิจารณา
จากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 
ไม่ใช่ปีที่ขอจด

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คนต่อ นักศึกษา 15 คน 
 
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 
1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาทีค่้นคว้า
อิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
 
 

-  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ข้อ 10 กําหนดว่า อาจารย์ประจํา 1 
คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน 
หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มี
ศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 
5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 
คน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มศีักยภาพสูงที่มี
ความพรอ้มทางด้านทุนวิจัยและเครื่องมือ
วิจัย รวมทั้งผู้ทีด่ําเนินโครงการวิจัยขนาด
ใหญ่อย่างต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน  

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ

มีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีโดยนับ
รวมปีที่ประเมิน 
 

มีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับ
รวมปีที่ประเมิน 
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11. การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 
8)

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

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

12. การดําเนินงานให้เป็นไป
ตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้อง
ดําเนินการทุกตัว 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้องดําเนินการ
ทุกตัว 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 - 5 ต้องดําเนินการ
ทุกตัว 

รวม เกณฑ์ 4 ข้อ เกณฑ์ 12 ข้อ เกณฑ์ 12 ข้อ
 
เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 
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TQF ข้อ 1-5 ได้แก่ 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก รายวิชา 
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หมายเหตุ: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
“กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในลักษณะอื่น โดยไม่ใช้ตามแบบ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ที่เป็นตัวอย่างตามลําดับนั้น ให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบเก็บข้อมูลของรายละเอียดดังกล่าวให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามหัวข้อใน มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ที่สามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้
ตามความจําเป็น.” 
 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์) 

หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
1. เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
2. หนังสือนําที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือนําส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA(ภาคภาษาไทย)* 
เกณฑ์คุณภาพทั้ง 15 เกณฑ์ น้ีเป็นเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา โดยแต่ละเกณฑ์มี

คําอธิบายและข้อกําหนดเป็นเกณฑ์ย่อยที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร พร้อมทั้งบอกถึงแหล่งของข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับเกณฑ์น้ัน 

AUN Criterion (เกณฑ์ AUN), Explaination (คําอธิบาย) และ Diagnostic Questions(คําถาม
วินิจฉัย) ต่อท้ายเกณฑ์ AUN QA (ภาคภาษาไทย) ทุกเกณฑ์ นํามาจาก“Guide to AUN Actual Quality 
Assessment at Programme Level”, Version No. 2.0, ASEAN University Network. June 2011. เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา SAR และเป็นข้อมูลประกอบคําอธิบายเกณฑ์เพ่ิมเติม 

 
ระดับการประเมิน  
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ การ
ประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 
คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับความต้องการในการพฒันา 

1 ไม่ปรากฏการดําเนินการ (ไม่มีเอกสาร ไม่มี
แผน หรือไม่มหีลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้องปรับปรุง 
แก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการ  คุณภาพไม่เพียงพอ จําเป็นต้องมีการปรับปรุง 
แก้ไข หรือ พัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไมเ่ช่ือมโยงกับการปฏิบัติ หรือมี
การดําเนินการแต่ยังไม่ครบถว้น 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือ 
พัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถทําให้มีคุณภาพ
เพียงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตาม
เกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงการ
ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกว่า
เกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
7 ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก  

หรือแนวปฏิบัติช้ันนํา 
ดีเย่ียม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก  
หรือแนวปฏิบัติช้ันนํา 
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AUN.1 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 
คําอธบิาย 

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรจึงควรยึด 
ผลสําเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตไว้ในหลักสูตรพึงนําความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบด้วย    

ในการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรพึงนําคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของ 
มหาวิทยาลัยมาพิจารณาให้ตรงกับความคาดหวังของหลักสูตร โดยคํานึงถึงการกระตุ้นสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ รู้จักวิธีการเรียนรู้ และสามารถทําให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการรู้จักพัฒนาทักษะของ
ตนเองทั้งด้านกระบวนการสารสนเทศ การฝึกฝนปฏิบัติ และทันต่อวิทยาการใหม่ๆ ทั้งน้ี ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เหล่าน้ี ควรถูกกําหนดเข้าไปในรายวิชาต่างๆ ต้ังแต่วิชาพ้ืนฐานทั่วไปจนถึงรายวิชาที่มีความเฉพาะทาง หรือการ
สร้างทักษะเฉพาะตลอดจนวิชาที่เช่ือมโยงสู่การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 
เกณฑ์ย่อย 
1 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดง
ไว้ในหลักสูตร [3] 

       

1.2 หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต [1]        
1.3 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะ

ทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง [2] 
       

1.4 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย [3] 

       

 
แหล่งข้อมูล 

 ข้อกําหนดของหลักสูตรและโมดูล 
 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสตูร 
 เมทริกซแ์สดงทักษะ (Skills Matrix) 
 เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตตลอดจนแผนและสื่อทีใ่ช้ใน

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
 รายงานการประชุมและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการทบทวนหลักสูตร 
 รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ 
 อ่ืนๆ(ระบุ)  
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AUN-QA Criterion1 Expected Learning Outcomes 

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

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

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

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

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

 ความรู้และความเข้าใจที่ผู้เรียนจะได้เมื่อจบการศึกษา 
 ทักษะหลัก เช่น การสื่อสาร การคํานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 
 ทักษะทางปัญญา เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ 
 ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะด้านปฏิบัติการ ทักษะทางคลินิก  

 หลักสูตรพึงกําหนดกระบวนการเรียนการสอนที่ทําให้บรรลุผลการเรียนรู้ รวมท้ังวิธีการประเมินผลที่แสดง
ให้เห็นการบรรลุผลชัดเจน และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายรับทราบได้  
 
เกณฑ์ย่อย 
2 ข้อกําหนดของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 

2.1 มหาวิทยาลัยใช้ข้อกําหนดของหลักสูตร [1]        
2.2 ข้อกําหนดของหลักสูตรแสดงผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังและ

การทําให้บรรลุเป้าหมาย [1,2,3] 
       

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ขอ้กําหนดของ
หลักสูตรได้ [1,3] 

       

 
แหล่งข้อมูล 

 ข้อกําหนดของหลักสูตรและโมดูล(เล่มหลักสูตร) 
 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสตูร 
 เมทริกซแ์สดงทักษะ (Skills Matrix) 
 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
 เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตตลอดจนแผนและสื่อทีใ่ช้ใน

การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 รายงานการประชุมและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการทบทวนหลักสูตร 
 รายงานการรับรองมาตรฐานและการเปรียบเทียบ 
 อ่ืนๆ(ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 2 Programme Specification 

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

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

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

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

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

 
Explanation   

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

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

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

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

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

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

 As a basis for gaining feedback from students or recent graduates on the extent 
to which they perceived the opportunities for learning to be successful in 
promoting the intended outcomes. 
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The following information should be included in the programme specification:    
 Awarding body/institution. 
 Teaching institution (if different)  
 Details of the accreditation by a professional or statutory body  
 Name of the final award  
 Programme title  
 Learning outcomes of the programme  
 Admission criteria or requirements to the programme  
 Relevant subject benchmark statements and other external and internal 

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

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

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

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

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

หลักสูตรพึงมีความทันสมัย ทุกรายวิชามีความเช่ือมโยงและเอื้อประโยชน์ให้แก่กันเพ่ือนําไปสู่ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีโครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 
จํานวนรายวิชาในหลักสูตรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาทั่วไปหรือพ้ืนฐานกับรายวิชาที่สร้างทักษะหรือ
ความเฉพาะทางมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเฉพาะทาง จนถึงรายวิชาบูรณา
การ โครงงาน หรือการศึกษาอิสระ และวิทยานิพนธ์ การจัดโครงสร้างหลักสูตรแสดงถึงทั้งความกว้างและความลึก
เชิงวิชาการที่กระจายสู่รายวิชาในหลักสูตร 

 
เกณฑ์ย่อย 
3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลกัสูตร 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 เน้ือหาของหลักสูตรแสดงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่าง
ความรู้และทักษะทั่วไป กับความรู้และทักษะเฉพาะทาง 
[1] 

       

3.2  หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย [2] 

       

3.3  แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมสี่วนร่วมชัดเจนในการทําให้
บรรลุผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง [3] 

       

3.4  หลักสูตรมีองคป์ระกอบที่ชัดเจนและสมัพันธ์เช่ือมโยงกัน    
มีการบูรณาการเน้ือหาระหว่างรายวิชา [4] 

       

3.5  หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงทั้งความกว้างและความลึกทาง
วิชาการ [5] 

       

3.6  หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาระดับกลาง 
จนถึงรายวิชาเฉพาะทาง รวมถึงการทําโครงงาน หรือ
วิทยานิพนธ์ [6] 

       

3.7  เน้ือหาของหลักสูตรมีความทนัสมัย [1]        
 
แหล่งข้อมูล 

 ข้อกําหนดของหลักสูตรและโมดูล(เล่มหลักสูตร) 
 เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสตูร 
 เมทริกซแ์สดงทักษะ (Skills Matrix) 
 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ 
 เอกสารแสดงความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตตลอดจนแผนและสื่อทีใ่ช้ใน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คณาจารย์ในหลักสูตรพึงร่วมกันพิจารณาและกําหนดกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนของ 
หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ของผู้เรียน 

กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีหลากหลายตามลักษณะของรายวิชา ควรมุ่งเน้นที่ผู้เรียน เพ่ือทําให้เกิด
ความต่ืนตัว ความอยากเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะเรียนและรับความรู้ใหม่ๆ รู้จักการประสานความรู้เก่าและใหม่
เพ่ือประยุกต์ใช้ รู้จักการแก้ปัญหา เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีกระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
อาจารย์ควรสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น ร่วมมือกัน และฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
learners)  
 
เกณฑ์ย่อย 
4 กลยุทธ์การเรยีนการสอน 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 ผู้สอนหรือภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนและการสอนที่
ชัดเจน [5] 

       

4.2  กลยุทธ์การเรียนการสอนทําให้ผู้เรียนได้ความรู้และ
สามารถใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ [2,6] 

       

4.3  กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้คํานึงถึงผู้เรียนและกระตุ้นการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ [3,4] 

       

4.4 กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพ่ือการเรียนรู้ [1] 

       

 
แหล่งข้อมูล 

 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (ซึ่งอาจปรากฏประมวลรายวิชา) 
 เอกสารแสดงการจัดการเรียนที่หลากหลาย เช่น โครงงาน การเรียนรู้นอกสถานที่ การฝึกปฏิบัติ  
 ข้อมูลป้อนกลบัของผู้เรียน 
 การเรียนออนไลน์ 
 ข้อกําหนดโมดูล 
 อ่ืนๆ(ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 4 Teaching and Learning Strategy  
 
[1] Staff are encouraged to employ action learning. Action learning is a continuous 

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

[2] Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by the 
student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep 
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 
Hence, the conception of teaching is the facilitation of learning.   

[3] It is the students who achieve the aims of higher education. Quality learning is 
largely dependent on the approach that the learner takes when learning. This in 
turn is dependent on the concepts that the learner holds of learning, what he or 
she knows about his or her own learning, and the strategies she or he chooses to 
use.  

[4] Quality learning embraces the principles of adult learning. Adults learn best in a 
relaxed, supportive, cooperative and informal learning environment. Deep learning 
is likely to take place in environments which foster collaborative learning.  

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

responsibly in the learning process  
b. provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 

choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 
assessment and modes and duration of study  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

skills).  
- Is the level of the practical training satisfactory?  
- Are there any bottlenecks in the practical training? If so, what causes them?  
- How are students coached?  

- How is the assessment done?     
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AUN.5 การประเมินผูเ้รียน (Student Assessment) 
 
คําอธบิาย 

การประเมินผู้เรียนจัดเป็นกลไกที่สําคัญในการจัดการศึกษา ผลลัพธ์การประเมินส่งผลโดยตรงต่ออนาคต
ของผู้เรียน หลักสูตรพึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์จากการประเมินสะท้อนให้เห็นได้ทั้งความสําเร็จของผู้สอนในการจัดการ
เรียนการสอนและความสําเร็จของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หลักสูตรพึงพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์และวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชา และกําหนดล่วงหน้า
ก่อนการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการที่เหมาะสมให้ผู้เรียนสามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้ 

ความชัดเจนของการประเมิน ควรแสดงทั้งเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน และช่วงเวลาการประเมิน  
โดยอย่างน้อยควรครอบคลุมรายละเอียดต่อไปน้ี 

เกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียน ควรมีความหลากหลายตามลักษณะวิชา การจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยกําหนดอย่างชัดเจนในหลักสูตร และแสดงไว้ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร
น้ันๆ รวมท้ังมีการระบุนํ้าหนักของการประเมินไว้ในรายวิชา ซึ่งต้องเปิดเผยให้ผู้เรียนหรือผู้เก่ียวข้องรับรู้ได้ โดย
สามารถยืนยันความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ และความเที่ยงธรรมของเกณฑ์และวิธีการประเมิน  

ทั้งวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินควรมีการพิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ให้มีความเหมาะสม
อย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งการคิดสร้างแนวทางประเมินใหม่ๆ 

ช่วงเวลาของการประเมิน ครอบคลุมต้ังแต่การรับเข้าศึกษา การติดตามความก้าวหน้าของการเรียน และ 
การประเมินก่อนสําเร็จการศึกษา ทั้งน้ี ควรกําหนดช่วงเวลาของการประเมินให้รับรู้ล่วงหน้าและสะท้อนผลการ
ประเมินกลับยังผู้ถูกประเมินเพ่ือให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา 

การรับรองผลการประเมิน มีขั้นตอนการดําเนินการที่แสดงไว้อย่างชัดเจนในการพิจารณาและรับรองผลการ
ประเมินที่ได้ โดยเน้นให้เห็นการสรุปผลเพ่ือสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป 
เกณฑ์ย่อย 
5 การประเมินผูเ้รียน 1 2 3 4 5 6 7 

5.1 มีการประเมินต้ังแต่การรับเข้า การติดตามความก้าวหน้า
ระหว่างศึกษาและเมื่อสําเร็จการศึกษา [1] 

       

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

หลักสูตร [3] 
       

5.5 เกณฑ์ที่ใช้ประเมินมีความชัดเจนและเป็นทีร่ับรู้ [3,6]        
5.6  วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร [4]        
5.7  มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้นคงวา 

[7,8,9,10] 
       

แหล่งข้อมูล 
 ผลการประเมนิในรายวิชาต่างๆ 
 วิธีการในการร้องเรียนของนิสิต 
 กระบวนการพิจารณาผลการประเมินในแต่ละระดับ  
 ข้อกําหนดในการสอบ 
 อ่ืนๆ(ระบุ)  
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AUN-QA Criterion 5Student Assessment 
 
[1]Assessment covers:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

circumstances;   



 

ระดับหลักสูตร–AUN QA  39 

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

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

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

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

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

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

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

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

ผู้สอนมีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร คุณภาพของผู้สอนขึ้นกับคุณวุฒิการศึกษาที่
ตรงกับหลักสูตรที่สอน ความเข้าใจ ความชํานาญ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ที่สอน ทักษะในการถ่ายทอด ความรู้
แก่ผู้เรียน รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถนําผลการประเมินการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีระบบบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ ที่กําหนดคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

 
เกณฑ์ย่อย 
6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 1 2 3 4 5 6 7 

6.1   บุคลากรมีความสามารถในงานของตน [1]        
6.2   มีบุคลากรเพียงพอที่จะทํางานตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ใน

หลักสูตร [2] 
       

6.3   การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนตําแหน่งเป็นไปตาม
ความสามารถเชิงวิชาการ [3] 

       

6.4   มีการกําหนดบทบาทและความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ระหว่าง
บุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรงกัน [4] 

       

6.5 มีการมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ [5] 

       

6.6   มีภาระงานบุคลากรและระบบจูงใจที่สนับสนุนคุณภาพ
การเรียนการสอน [6] 

       

6.7   มีการกํากับดูแลความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของ
บุคลากร [7] 

       

6.8   มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารือ และปรับการ
มอบหมายงาน [8] 

       

6.9  มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องการสิ้นสุดการ
จ้าง และการเกษียณอายุงาน [9] 

       

6.10 มีระบบการประเมินที่มีประสทิธิภาพ [10]        
 
แหล่งข้อมูล 

 ตารางแสดงคุณวุฒิการศึกษา อายุงาน วิชาที่รับผิดชอบหรือสอน ภาระงาน ของอาจารย์ในหลักสูตร  
 สัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เรียน  
 ผลการประเมินการสอนของตนเองและจากผู้เรียน  
 เกณฑ์การสรรหาบุคลากร 
 ระบบการให้รางวัลและการยกย่อง 
 แผนพัฒนาบุคลากร 
 เส้นทางอาชีพ (Career Plan) 
 อ่ืนๆ(ระบุ)  
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AUN-QA Criterion 6 Academic Staff Quality   
 
[1] Competent university teaching staff are able to:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

of PhDs   People FTEs* 
Professors      
Associate/ Assistant Professors      
Full time lecturers      
Part time lecturers      
Visiting professors/ lecturers      
Total      

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

Number of 
students  

Number of 
graduates 

Number of 
students per FTE 
of teaching staff  

Number of 
graduates  per FTE 
of teaching staff 

     
     

Figure 10 - Staff/student ratio and staff/graduate ratio (please specify the year) 
 
* Realistic estimate of the number of FTEs of teaching staff. The number of students enrolled in the 
programme at the beginning of the academic year. If this number is not considered to be representative, 
please specify what it should be. 
 
Diagnostic questions   
- Are the staff competent and qualified for their job?  
- Are the competencies and expertise of the staff adequate for delivering this 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 
7.1 บุคลากรห้องสมุดมีความสามารถและมีจํานวนเพียง

พอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
       

7.2 บุคลากรห้องปฏิบัติการมีความสามารถและมีจํานวนเพียง
พอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

       

7.3 บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มีความสามารถและมีจํานวน
เพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

       

7.4 บุคลากรงานบริการนิสิตมีความสามารถและมีจํานวน
เพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

       

 
แหล่งข้อมูล 

 คุณวุฒิและคณุสมบัติของบุคลากรในหน้าที่ต่างๆ 
 การมอบหมายงาน (Job Description)  และภาระงาน  
 เส้นทางอาชีพ (Career Plan) 
 ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการเช่น อาจารย์ ผู้เรียน 
 เกณฑ์การสรรหาบุคลากร 
 ระบบการให้รางวัลและการยกย่อง 
 แผนพัฒนาบุคลากร 
 อ่ืนๆ(ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 7 Support Staff Quality 
 
There is adequate support in term of staffing at the libraries, laboratories, 
administration and student services.  
 
Explanation   
 
Programme quality depends mostly on interaction between staff and students. However, 
academic staff cannot perform well without the quality of the support staff. This might 
be staff who support the library, laboratories, computer facilities and student services.    
 
Diagnostic questions   
- Are the support staff for the library competent and sufficient?  
- Are the support staff for the laboratories competent and sufficient?  
- Are the support staff for the computer facilities competent and sufficient?  
- Are the support staff for the administration competent and sufficient?  
- What is the ratio of academic staff to support staff? Is the support staff competent 

and sufficient in giving services to staff and students? 
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AUN.8 คุณภาพผูเ้รียน (Student Quality) 
 
คําอธบิาย 
 คุณภาพผู้เรียนมีความสําคัญต่อคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตรพึงให้ความสําคัญต่อคุณภาพผู้เรียนต้ังแต่
นโยบายในการรับเข้าศึกษา ต้องมีเกณฑ์การรับเข้าศึกษาที่ชัดเจน และมีการพิจารณาทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ 
 หลักสูตรพึงจัดทําข้อมูลของผูท้ี่สมัครเข้าศึกษา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกเข้าศึกษาในปีที่ 1 ของทุกปี และข้อมูล
ผู้เรียนทั้งหมดในหลักสูตรทุกช้ันปี เพ่ือใช้กําหนดนโยบายการรับเข้าศึกษาในแต่ละปี 
 
เกณฑ์ย่อย 

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

เรียนที่ระบุในหลักสูตร 
       

 
แหล่งข้อมูล 

 กระบวนการคัดเลือกผู้เรียน   
 ภาระการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาเทียบกับหน่วยกิต  
 รายงานผลการเรียนของผู้เรียน 
 อ่ืนๆ(ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 8 Student Quality 
 
There is a clear student intake policy and the admission criteria to the programme are 
formulated and reviewed periodically. 
 
Explanation   
 
The quality of the output depends a lot on the quality of the input. This means that the 
quality of the entering students is important.   
 
The intake  
- Give a summary of the intake of first year students using Figure 11.  
- Give a summary of the total number of students enrolled in the programme using 

Figure 12. 
 
Academic year Full-time Part-time 

M F Total M F Total 
       
       
       

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

M F Total M F Total 
       
       
       

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

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

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

students? How are the programme and secondary education linked?    
 
Student study load and performance   
 
- Does the department have a credit points system? How are credits calculated?  
- Does the programme’s actual study load correspond with the prescribed study load?   
- Is the study load divided equally over and within the academic years?  
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- What measures are taken in the field of programme development and/or student 
advice when parts of the programme deviate from the prescribed study load (too 
difficult/heavy or too easy)? Are these measures effective?  

- Can an average student complete the programme in the planned time?  
- What are the indicators used to monitor student progress and performance? 
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AUN.9การสนบัสนนุและการให้คําปรึกษาผูเ้รียน (Student Advice and Support) 
 
คําอธบิาย 

หลักสูตรพึงให้คําแนะนําและสนับสนุนด้านต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้เรียนมี
สภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดี มีการติดตามพัฒนาการของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
ระหว่างที่ศึกษาอยู่ มีบันทึกผลการติดตาม มีระบบการแจ้งผลสะท้อนกลับให้ผู้เรียน และหากจําเป็นควรมีวิธีการ
แก้ปัญหาก่อนจะสายเกินไป นับเป็นกระบวนการสําคัญต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณภาพของ
นิสิต 

การให้คําแนะนําและสนับสนุน ควรครอบคลมุด้านวิชาการ ด้านการเงินและทุนการศกึษา ด้านหอพัก ด้าน
การบริการผู้เรียน ด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา ด้านนันทนาการและกีฬาด้านสุขภาพและสุขอนามัย ด้านการจ้าง
งานและการประกอบอาชีพ 

 
  เกณฑ์ย่อย 

9 การสนับสนนุและให้คําปรึกษาผูเ้รียน 1 2 3 4 5 6 7 
9.1  มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

[1] 
       

9.2   ผู้เรียนได้รับคําปรึกษาและการส่งเสริมด้านการเรียน รวมท้ัง
ข้อมูลป้อนกลบัเก่ียวกับผลการศึกษาอย่างเพียงพอ [1] 

       

9.3  ผู้เรียนได้รับการดูแลแนะนําอย่างเพียงพอ [1]        
9.4  ผู้เรียนพอใจในสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ สังคม 

และจิตใจ [2] 
       

 
แหล่งข้อมูล 

 กลไกในการรายงานผลการเรียน ให้ข้อมลูป้อนกลับ 
 วิธีแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน  
 ระบบการให้คําปรึกษาด้านต่างๆ 
 บริการกิจการผู้เรียน  
 ข้อมูลป้อนกลบัจากผู้เรียน  
 อ่ืนๆ(ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 9 Student Advice and Support  
 
[1]Student progress is systematically recorded and monitored, feedback to students and 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- If students wish to extend their course of study, are the reasons examined?  If yes, 
what are usually the findings and what measures do they result in?  
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- To what extent do the structure and organisation of the programme contribute to 
students taking on an active study approach?  

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

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

10.1 มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอน (ห้องเรียนและ
อุปกรณ์ในห้องเรียน) เพียงพอ [1] 

       

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

ทันสมัย [1,5,6] 
       

10.5 สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย
เป็นไปตามข้อกําหนดในทุกด้าน [7] 

       

 
แหล่งข้อมูล 

 รายการอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของหลักสูตรพร้อมบันทึกการจองและอัตราการใช้งาน 
 แผนการบํารุงรักษา แผนการทดแทนหรือปรับปรุง  
 ผลประเมินความพึงพอใจ หรือบันทึกปัญหาการใช้งาน และการแก้ไข  
 นโยบายและการจัดการด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน สขุภาพ และสิ่งแวดล้อม  
 อ่ืนๆ(ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 10Facilities and Infrastructure  
 
[1] The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials and 

information technology are sufficient  
[2] Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed  
[3] Learning resources are selected, filtered, and synchronized with the objectives of 

the study programme  
[4] A digital library is set up in keeping with progress in information and communication 

technology  
[5] Information technology systems are set up or upgraded  
[6] University computer centres provide continuously a highly accessible computer and 

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

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

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

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

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

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

หลักสูตรพึงมีคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินการหลักสูตรต้ังแต่การวางแผนดําเนินการ การกระตุ้น
สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ การตรวจสอบเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือประกัน
คุณภาพของหลักสูตร โดยผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วม 

 
เกณฑ์ย่อย 
11 การประกันคณุภาพกระบวนการเรียนการสอน 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 ผู้สอนทุกคนมสี่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และ
ปรับปรุงหลักสตูร [1] 

       

11.2 ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุง
หลักสูตรของหลักสูตร [1] 

       

11.3 ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และ
ปรับปรุงหลักสตูรของหลักสูตร [1] 

       

11.4 มีการประเมินหลักสูตรสม่ําเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
[2] 

       

11.5 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดย
ผู้เรียน [3] 

       

11.6 มีการนําข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ใน
การปรับปรุง [3] 

       

11.7 มีการประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของ
กระบวนการการเรียนและการสอน รูปแบบและวิธีการ
ประเมิน [3] 

       

 
แหล่งข้อมูล 

 กระบวนการในการออกแบบหลักสูตร การทบทวน การปรับปรุง และรายงานการประชุมที่เก่ียวข้อง 
 การสํารวจความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และตัวอย่างแบบสอบถาม  
 การวิเคราะห์ผลและการดําเนินการเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนา   
 อ่ืนๆ(ระบุ) 
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AUN-QA Criterion 11 Quality Assurance of Teaching and Learning Process  
 
[1] The curriculum is developed as a group to ensure the representation from the 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.1  มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ที่ชัดเจนตามความต้องการในการอบรมและพัฒนา [1] 

       

12.2 มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเพียงพอกับความต้องการท่ีระบุ [2] 

       

 
แหล่งข้อมูล 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

อย่างเพียงพอ 
       

13.2 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์
เก่าอย่างเพียงพอ 

       

13.3 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

       

 
แหล่งข้อมูล 

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

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

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

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
       

14.2 ระยะเวลาเฉลี่ยของการสําเร็จการศึกษาเป็นที่น่า
พอใจ 

       

14.3  อัตราการได้งานของผู้สําเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ        
14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่น่าพอใจ        

 
แหล่งข้อมูล 

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

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

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

Size 
cohort* 

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

   **   **   
         
         
         

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

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

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

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

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

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

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

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

15.1 ข้อมูลป้อนกลบัจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่น่าพอใจ        
 
แหล่งข้อมูล 

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

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

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

programme?   
 
Labour market  
 
- Do employers appreciate the graduates?  
- Are there any specific complaints about the graduates?  
- Are specific strengths of the graduates appreciated by the employers? 
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ตัวอย่าง ตารางกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรและเกณฑ์ AUN QA  
 

ตัวอย่างกระบวนการที่เก่ียวข้องกับหลักสตูร เกณฑ์AUN QA 

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

ก่อนการเรียนการสอน 
1. กระบวนการประเมิน competency ของนักเรียนก่อน

เข้ามาศึกษา 
    X   X        

2. กระบวนการจัดทําหลักสูตร X X X     X   X     

3. การวิเคราะห์และการวางแผนอัตรากําลัง ให้เหมาะกับ
หลักสูตร ด้านผู้สอน และ เจา้หน้าที่สนับสนุน 

     X X         

4. การวิเคราะห์ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน           X      

5. การพัฒนาบุคลากรในหลักสตูร            X    

ระหว่างการเรียนการสอน 

6. กระบวนการจัดการการเรียนการสอน    X X   X X   X  X  

7. กระบวนการประเมิน competency ของนักศึกษา     X           

8. กระบวนการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา     X    X  X     

9. กระบวนการกํากับดูแลบุคลากร      X          

10. กระบวนการรับ Feedback จาก นักศึกษา ศิษย์เก่า 
ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากร 

          X  X  X

หลังสําเร็จการศึกษา 

11.  กระบวนการประเมิน competency ครบทกุด้านเมื่อ
สําเร็จการศึกษา 

    X          X

12.  กระบวนการติดตามบัณฑิต         X       

หมายเหตุ: สําหรับใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของกระบวนการต่างๆ ตาม
เกณฑ์ AUN QA 
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บทที่ 3 การประกันคุณภาพระดบัคณะและสถาบัน CUPT QA 
 

3.1 แนวทางการประกันคุณภาพสําหรับระดับคณะและสถาบัน 
 

ในกระบวนการประกันและพัฒนาคุณภาพระดับคณะ/สถาบัน  มีแนวคิดเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
แนวทางการประกันคุณภาพ สําหรับระดับคณะ/สถาบัน ดังน้ี 
1. องค์ประกอบรายงานประกันคุณภาพระดับคณะ/สถาบัน ควรมีดังน้ี 

1) บริบทของคณะ/สถาบัน เพ่ือให้ทั้งผู้บริหาร บุคลากร และผู้ตรวจประเมินมีความเข้าใจที่ตรงกัน
เก่ียวกับบริบทที่สําคัญของคณะ/สถาบัน รวมท้ังเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน และอัตลักษณ์ของ
นิสิต/นักศึกษาที่กําหนดไว้ เพ่ือเป็นหลักในการดําเนินการซึ่งสามารถสะทอ้นได้ในตัวบ่งช้ีหลัก และ
เพ่ือเป็นหลักในการคัดเลือกตัวบ่งช้ีตามบริบทของสถาบัน (Selective indicator) ตามรายละเอียดใน
ส่วนถัดไป 

2) ตัวบ่งช้ีหลัก (Core indicators) ของระดับคณะ/สถาบัน มุง่เน้นบูรณาการของตัววัดของสมศ. สกอ. 
AUN QA, EdPEx และ Internationalization indicators โดยทําให้วิธีการวัดเป็นไปในแบบเดียวกัน
เพ่ือลดความสับสนในการทํางาน และเป็นวิธีการวัดที่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพของคณะ/สถาบัน 
สําหรับตัวบ่งช้ีหลักน้ี ทปอ. และ ทอมก ได้คัดเลือก 14 ตัวบ่งช้ีซึ่งจะใช้ร่วมกัน โดยอาจมีเง่ือนไข
ประกอบสําหรับมหาวิทยาลัยไม่จํากัดรับ และมหาวิทยาลัยสงฆ์ ดังรายละเอียดในส่วนถัดไป 

3) ตัวบ่งช้ีตามบริบทของสถาบัน (Selective indicators) อาจมีข้อกําหนดว่าสถาบัน ควรคัดเลือกไม่
น้อยกว่า....ตัว โดยให้สถาบันเลือกเองตามความสําคัญหรือความท้าทายต่อสถาบันน้ันๆ เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนา และเป็นการเตรียมสถาบันสมาชิกที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การใช้เกณฑ์ EdPEx เพ่ือ
การพัฒนาและสร้างความสามารถในเชิงแขง่ขันระดับนานาชาติ สําหรับการจัดทําคลังข้อมูลของตัว
บ่งช้ีตามบริบทของสถาบันน้ี ทปอ. และทอมก ได้ดําเนินการเป็นบางส่วนแล้วจากข้อมลูตัวบ่งช้ีของ
สมศ. และสกอ.  และจะดําเนินจัดทําเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการทํางานของคณะ/สถาบัน 

2. การแสดงตัวบ่งช้ี น้ันจะต้องอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องในบริบทคณะ/สถาบัน เพ่ือให้เห็นการใช้ตัว
บ่งช้ีเหล่าน้ีตอบคําถามเชิงคุณภาพตามบริบท นโยบาย วิสัยทัศน์ และยทุธศาสตร์ ของแต่ละคณะ/
สถาบันได้ ถึงแม้ว่าการประเมินในหลายตัวบ่งช้ีปัจจุบันจะยังมีเกณฑ์ที่ไม่เอ้ือหรือไม่สามารถสะท้อนให้
เห็นแนวโน้มของการพัฒนา (Improvement Trends) ของคณะ/สถาบันน้ันเทียบกับตัวเองหรือกับคู่
เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน แต่ผู้ประเมินต้องให้ความเห็นของแนวโน้มของการพัฒนาที่พบไว้ในรายงาน
เพ่ือใช้เป็นรากฐานของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพไปสู่ระบบที่คณะ/สถาบันมีแนวความคิดของ
การพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอให้ภายนอกกําหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพและระดับคุณภาพที่
ต้องการ ซึ่งจะเป็นแนวทางทําให้เกิดระบบบริหารคุณภาพของคณะ/สถาบันที่มีประสทิธิภาพและมีโอกาส
ย่ังยืนได้ 

3. การพิจารณาประเมินจะใช้เกณฑ์การให้คะแนน 1-7  สําหรับแต่ละตัวบ่งช้ี โดยสรุปผลการพิจารณา 
“ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” จากตัวบ่งช้ีหลัก 14 ตัว โดยเกณฑ์ 4 ถือว่าผ่าน และไม่ต้องมีการกําหนดระดับดี
มาก ดี พอใช้ ฯลฯ สําหรับตัวบ่งช้ีตามบริบทของสถาบันใช้เพ่ือการประเมินการพัฒนาของคณะ/สถาบัน 
ยังไม่มีผลต่อการ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ในรอบปีการศึกษา 2557 หรือรอบปีประเมิน 2558 

4. การระบุแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณาเสนอโดย
ไม่ต้องคํานึงถึงระดับคะแนนที่ได้ และสมศ. เป็นผู้พิจารณาสอบทานความเห็น การเสนอแนวทางการ
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ปฏิบัติที่เป็นเลิศสามารถระบุเป็นแต่ละด้าน (Criteria) หรือในภาพรวมของคณะ/สถาบันก็ได้ 
5. การสะสมข้อมลูเพ่ือกําหนดระดับคาดหวังระดับชาติเพ่ือให้คณะ/สถาบนัสามารถใช้เป็นข้อมูล

เปรียบเทียบในการพัฒนาคุณภาพ การสร้างฐานข้อมูลระดับคาดหวังชุดน้ีควรเป็นหน้าที่ของทั้งสมศ. และ
สกอ. แต่ในเบ้ืองต้น จะดําเนินการแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่างคณะ/สถาบัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลต้ังต้นที่จําเป็น
ชุดน้ี 

6. การดําเนินการตามข้อเสนอแนวคิดน้ีเป็นการบูรณาการเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับคณะ/สถาบันของ
สมศ. และสกอ. เข้าด้วยกันแล้ว ดังน้ัน จะขอใช้เกณฑ์น้ีเป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ คณะ/สถาบนั 
ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่เกณฑ์คุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
เช่น EdPEx เป็นต้น 

 
3.2 องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพสําหรับระดบัคณะและสถาบัน 

เกณฑ์การประกันคุณภาพสําหรับระดับคณะและสถาบัน ประกอบไปด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ
คณะและสถาบัน 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มตัวบ่งช้ีหลัก จํานวน 14 ตัวบ่งช้ี และกลุม่ตัวบ่งช้ีเลือก จํานวน 8 ตัวบ่งช้ี   
โดยเกณฑ์ในระดับคณะและสถาบันน้ีครอบคลุมองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 7 ด้าน ของ สมศ. 
อันได้แก่  คุณภาพศิษย์ คุณภาพครู/อาจารย์ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ความสัมพันธ์กับชุมชน/
สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม 

โดยตัวบ่งช้ีเลือกในคู่มือเลม่น้ี เป็นตัวบ่งช้ีเลือกในโครงการนําร่องของกลุ่ม “3 พระจอม” ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีลักษณะ
การดําเนินงานและธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน  ทางกลุ่ม “3 พระจอม” จึงได้พัฒนาตัวบ่งช้ีเลือกในโครงการนําร่อง
ขึ้นมาจํานวน 8 ตัวบ่งช้ี โดยสามารถนําผลการดําเนินงานของตัวบ่งช้ีเลือกมาใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทยีบระหว่างกัน 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป   
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ตัวบ่งชี้ระดับคณะและสถาบัน องค์ประกอบการประกันคณุภาพ
ระดับคณะ/สถาบันในองคป์ระกอบ 

7 ด้านของ สมศ. 
โครงร่างองค์การ (Organization Profile) 6.อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้หลักระดับคณะและสถาบัน 
1. อัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
2. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 
3.  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
4.  ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 

1.คุณภาพศิษย์ 

5.  อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
6.  อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
7.  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
8.  อาจารย์ได้รับการพัฒนา 

2.คุณภาพครู/อาจารย์ 

9.  ร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
10.  บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 10.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจํา

คณะ 
 10.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
 10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี 
11.  บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 
12.  ความพึงพอใจของนักศึกษา 

3.การบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา 

13.  การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 4.ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
7. มาตรการสง่เสริม 

14.  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 5.การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้เลือกระดับคณะและสถาบัน (CUPT QAสามพระจอม) 

1. ระยะเวลาของการได้งานทํา 1.คุณภาพศิษย์ 
2. ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร 2.คุณภาพครู/อาจารย์ 
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า 1.คุณภาพศิษย์ 
4. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2.คุณภาพครู/อาจารย์ 
5. จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 3.การบริหารและธรรมาภิบาลของ

สถานศึกษา 
6.Student mobility 7.มาตรการส่งเสริม 
7. การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

3.การบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา 

8. Green University 4. ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
5. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
7. มาตรการสง่เสริม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 อัตราการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 

คําอธบิาย: 
  ผลการดําเนินงานในการผลิตบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยระยะเวลา
ที่กําหนดของระดับปริญญาตรี เท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร สําหรบัระยะเวลาที่กําหนดของระดับ
บัณฑิตศึกษา คือ  ระยะเวลาที่สําเร็จการศกึษาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (การ
ประเมินทําทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ระดับหลักสูตร 

 สามารถเก็บขอ้มลูดังแสดงในตัวอย่างและนําไปใช้ใน AUN.14 ผลผลิต (Output) เกณฑ์ย่อย 14.1 อัตรา
การสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ เกณฑ์ย่อย 14.2 ระยะเวลาเฉลี่ย
ของการสําเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ 

 
ระดับปริญญาตรี 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลนักศกึษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
รหัสแรกเข้า จํานวนรับ

ในรุ่นนั้น 
จํานวนนิสิตนักศกึษาท่ีจบภายใน

ระยะเวลา 
จํานวนนิสิตนักศกึษาท่ีไม่ศึกษาต่อในปีการศึกษาท่ี* 

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

*จํานวนนักศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อหมายถึง นักศึกษาที่พ้นสภาพ ลาออก หรือตกออก ณ ปีน้ันๆ 

ระดับปริญญาโท 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลนักศกึษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท 
รหัสแรก

เข้า 
จํานวน
รับในรุ่น

นั้น 

จํานวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ปี) จํานวนนักศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อในปี
การศึกษาท่ี 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5  1 2 3 3 เป็นต้นไป 
1/2552              
2/2552              
1/2553              
1/2554              
1/2555              
1/2556              
2/2556              
หมายเหตุ ให้แยกตารางข้อมูลระหว่างนักศึกษาในแผน ก และ ข(2) 
หมายเหตุ: ระยะเวลาสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรมหาบัณฑิตเป็นไปตามหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  (ระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาสําเร็จการศึกษาเท่ากับ 5 ปี) 
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ระดับปริญญาเอก 
ตัวอย่างตารางข้อมูลนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
รหัสแรก

เข้า 
จํานวน
รับในรุ่น

นั้น 

จํานวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ปี) จํานวนนักศึกษาที่ไม่ศึกษาต่อในปี
การศึกษาท่ี 

2.5 3 3.5 4 4.5 5  5.5 6 1 2 3 3 เป็นต้นไป 
1/2551              
2/2551              
1/2552              
1/2553              
1/2554              
1/2555              
1/2556              
2/2556              
หมายเหตุ ให้แยกตารางข้อมูลระหว่างนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแบบ 1.1 , 1.2 , 2.1 และ 2.2 
หมายเหตุ: ระยะเวลาสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรมหาบัณฑิตเป็นไปตามหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ปริญญาเอกใช้ระยะเวลาสําเร็จการศึกษาเทา่กับ 6 ปี) 

เกณฑ์การประเมิน : 

ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปน้ี ประเมินคะแนนอัตราการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร (เช่น เมื่อมีข้อมูลใน
ตารางข้างต้นแล้วจะได้คะแนน2โดยเมื่อนําไปวิเคราะห์เทียบกับความคาดหวังหรือเป้าหมายของหลักสตูรแล้ว จะ
ได้คะแนน 3) 

ระดับหลักสูตร : 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การวิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ท่ีดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

มีผลการดําเนินงานไม่น้อย
กว่าค่าเฉลี่ยระดับ 
ประเทศในกลุ่มสาขาวิชา 
(ค่าเฉลี่ยระดับ ประเทศ 
ทปอ ขอใช้ค่าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม ทปอ 
และ ทอมก) 

มีผลการดําเนินงานท่ี
เท่าหรือสูงกว่าคู่
เทียบในระดับชั้นนํา
ของประเทศ (ให้
เทียบกับ
มหาวิทยาลัยท่ีอยู่
เหนือค่า mean) 

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

 
ระดับคณะ : (ค่าเฉล่ียของคะแนนในตารางคะแนนคุณภาพ 1-7) 

  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
      จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
 

ระดับสถาบนั : (ค่าเฉล่ียของคะแนนในตารางคะแนนคุณภาพ 1-7) 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
      จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 :ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

คําอธบิาย: 
บัณฑิตปริญญาตรีที่สํ า เ ร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ  ภาคพิเศษและภาคนอกเวลา 

ในสาขาน้ันๆ ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษาเมื่ อ เทียบกับบัณฑิตที่สํ า เร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน   การนับการมีงานทํา  นับกรณี 
การทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การคํานวณร้อยละของผู้
มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คํานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงาน
ใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน(การประเมินทําทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 

วิธีการประเมินเพื่อตอบ CDS 
คํานวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร

เพ่ือตอบ CDS 
 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 100 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

 
 การคํานวณค่าร้อยละน้ีไม่นําบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 
 
หมายเหตุ :จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน   

ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปน้ี ประเมินคะแนนร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ในระดับหลกัสูตร (เช่น เมือ่มีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ แล้วจะได้คะแนน 2 โดยเมื่อมี
รายงานผลและเป็นไปตามความคาดหวังหรือเป้าหมายของหลักสูตรแลว้ จะได้คะแนน 3) 

ระดับหลักสูตร : 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ท่ีดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

มีผลการดําเนินงานไม่
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับ 
ประเทศในกลุ่มสาขาวิชา 
(ค่าเฉลี่ยระดับ ประเทศ 
ทปอ ขอใช้ค่าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม 
ทปอ และ ทอมก) 

มีผลการดําเนินงานท่ี
เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนําของ
ประเทศ (ให้เทียบกับ
มหาวิทยาลัยท่ีอยู่เหนือ
ค่า mean) 

excellent 
(world-class 
or leading 
practices)(ra
nking) 

นําไปใช้ใน AUN.14 ผลผลิต (Output) เกณฑ์ย่อย 14.3 อัตราการได้งานของผู้สําเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ 
 
ระดับคณะ : (ค่าเฉล่ียของคะแนนในตารางคะแนนคุณภาพ 1-7) 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีในคณะ 

      จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
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ระดับสถาบนั : (ค่าเฉล่ียของคะแนนในตารางคะแนนคุณภาพ 1-7) 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถาบัน 

      จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 :คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
คําอธบิาย: 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้  
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีตัวบ่งช้ีน้ีจะเป็น 
การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต(หลักสูตรควรเป็นผู้ดําเนินการสํารวจเองโดยใช้ Learning 
Outcome ของแต่ละสาขา) 

วิธีการคาํนวณเพื่อตอบ CDS 

ให้ใช้สูตรคํานวณต่อไปน้ีเพ่ือตอบ CDS 

 
ผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
จํานวนบัณฑิตทีได้รับการประเมินทั้งหมด 

หมายเหตุ: 
 จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน  

ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปน้ี ประเมินคะแนนร้คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในระดับหลักสูตร (เช่น เมื่อมีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ แล้วจะได้คะแนน 2 โดย
เมื่อมีรายงานผลและเป็นไปตามความคาดหวังหรือเป้าหมายของหลักสูตรแล้ว จะได้คะแนน 3) 

ระดับหลักสูตร : 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การวิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ท่ีดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมี
การนําผลประเมินความ
พึงพอใจไปใช้การ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 

มีการนําผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างเป็น
ระบบและบัณฑิตเป็น
ตัวเลือกลําดับต้นๆ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices)(r
anking) 
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ระดับคณะ : (ค่าเฉล่ียของคะแนนในตารางคะแนนคุณภาพ 1-7) 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
      จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

ระดับสถาบนั : (ค่าเฉล่ียของคะแนนในตารางคะแนนคุณภาพ 1-7) 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
      จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผู้เรียนระดับบณัฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่  
 
คําอธบิาย  

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาคําตอบหรือ
ความรู้ใหม่ที่มีความน่าเช่ือถือ หรือเป็นประโยชน์ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดทําผลงานที่
แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนําเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัว
บ่งช้ีน้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
 

ตารางน้ีเป็นตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา
หรือผู้สําเร็จการศึกษา และผลงานของอาจารย์  
ตัวอย่างตารางข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานของ
อาจารย์ 
นักศึกษา/ 
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบุ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา/
ผู้ทําผลงานร่วม 

ช่ือผลงาน/แหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

 

ค่านํ้าหนัก
ตามเกณฑ์ 

สกอ. 
      
      
      
สําหรับตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ และตัวบ่งช้ีที่ 7 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําคณะและนักวิจัย  จะนําตารางข้อมูลในระดับหลักสูตรไปใช้ประเมินใน AUN.14ผลผลิต (Output) เกณฑ์
ย่อยข้อ 14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่น่าพอใจ 
 
เกณฑ์ประเมิน 
 ระดับหลักสูตร 

สําหรับตัวบ่งช้ีที่ 4ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ให้ประเมินคะแนนจากเกณฑ์ต่อไปน้ี 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การวิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานท่ี
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูล
ดิบ)  

มีผลการดําเนินงานไม่น้อย
กว่าค่าเฉลี่ยระดับ ประเทศ
ในกลุ่มสาขาวิชา 
(ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ* 
ให้ใช้ตามเกณฑ์ต่อไปน้ี) 

มีผลการดําเนนิงานท่ี
เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนําของ
ประเทศ (ให้เทียบกับ
มหาวิทยาลัยท่ีอยู่
เหนือค่า mean) 

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

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ*ให้ใช้ค่าเฉล่ียต่อไปน้ี 
หลักสูตรระดับปริญญาโทให้คิดผลรวมถ่วงนํ้าหนักตามวิธีการคํานวณต่อไปน้ี โดยใช้ค่าถ่วงนํ้าหนักตามที่

ระบุในวิธีการคํานวณเพ่ือตอบ CDS และ กําหนดค่าเฉล่ียระดับประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 40 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท x100 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 
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หลักสูตรระดับปริญญาเอกให้คิดผลรวมถ่วงนํ้าหนักตามวิธีการคํานวณต่อไปนี้ โดยใช้ค่าถ่วงนํ้าหนัก

ตามท่ีระบุในวิธีการคํานวณเพ่ือตอบ CDS และ กําหนดค่าเฉล่ียระดับประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 80 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกx 100 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

 

ระดับคณะ : (ค่าเฉล่ียของคะแนน 1-7) 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาคณะ 
     จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะทั้งหมด 

 

ระดับสถาบนั : (ค่าเฉล่ียของคะแนน 1-7) 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน 
     จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันทั้งหมด 
 
 
 
วิธีการคาํนวณเพื่อตอบ CDS 

ระดับปริญญาโท 
 1. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา  
 

 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป) 
 

คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา x 5
40 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาคิดตามปีการศึกษา ส่วนผลงานตีพิมพ์คิดตามปีปฏิทิน 

ตัวอย่าง  
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ในปีปฏิทิน2557 ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก x 100 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา2557 

 

 

 

 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท x100 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี ้

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCIกลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเม่ือได้รับการ
ตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
 กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*ดังนี ้

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอืผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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หมายเหตุ 
1. ผลงานวิจัยที่มช่ืีอนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีน้ีแล้ว สามารถนําไปนับในตัวบ่งช้ี

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานของนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทกุช้ินที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการประเมิน

น้ันๆ 
3. ในกรณีที่ไม่มีผูส้ําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีน้ี 
4. งานสร้างสรรค์ อิงตามเกณฑ์ สกอ. หรือ กิจกรรมหรืองานวิชาการอ่ืนๆ ทีส่อดคลอ้งกับ ELOs ของ

หลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาเอก 

 
 สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา  
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกx 100 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80ขึ้นไป) 
 

คะแนนที่ได้ = ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สําเร็จการศึกษา x 5
80 

 
หมายเหตุ: จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาคิดตามปีการศึกษา ส่วนผลงานตีพิมพ์คิดตามปีปฏิทิน 
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี ้
 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพ 

0.20 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCIกลุ่มที่ 2 
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ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพ 

0.80 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ
เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค*์ ดังนี ้
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอืผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

 

หมายเหตุ:  
 1.  ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีน้ีแล้ว สามารถนําไปนับใน 
ตัวบ่งช้ีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ได้  
 2.  ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 
การประเมินน้ันๆ 
 3.  ในกรณีที่ไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีน้ี 
 4. งานสร้างสรรค์ อิงตามเกณฑ์ สกอ. หรือ กิจกรรมหรืองานวิชาการอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับ ELOs ของ
หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที5่: อาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
คําอธบิาย  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ ต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือ
การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ันคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรใน
คณะและสถาบัน 
 
ตารางเก็บข้อมูลคณาจารย์ในระดับหลักสูตร (สําหรับตัวบ่งช้ีที่ 5 และ 6) 

ประเภท ชาย หญิง รวม จํานวน
อาจารย์ที่มี
วุฒิปริญญา

เอก 

จํานวน
อาจารย์ที่ไม่มี
วุฒิปริญญา

เอก 

จํานวน 
(ราย) 

FTEs 

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

      

รวม       
หมายเหตุ 
1. นับรวมคณาจารย์ที่สอนหรือมีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตร โดยหา FTE หรือ Full-Time Equivalent 
จาก 1 FTE = 40 ช่ัวโมงงานต่อสัปดาห์ 
2. ข้อมูลคณาจารย์ในตารางข้างต้นเป็นบุคลากรสายวิชาการ (academic staff) ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอน (academic work) 
 
เกณฑ์ประเมิน 
 ระดับหลักสูตร 

สําหรับตัวบ่งช้ีที่ 5 อาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก และตัวบ่งช้ีที่ 6 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  ในระดับหลักสูตร ให้ใช้AUN.6คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)  
และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของAUN QA 

ระดับคณะ : (ค่าเฉล่ียของคะแนน 1-7) 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
      จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 
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ระดับสถาบนั : (ค่าเฉล่ียของคะแนน 1-7) 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
      จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
 
 
วิธีการคาํนวณเพื่อตอบ CDS 
 
 วิธีการคํานวณต่อไปน้ี เป็นวิธีการคํานวณเพ่ือตอบ CDS 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสตูร 
 
 

 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปรญิญาเอก x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปรญิญาเอกที่กําหนดให้มีคะแนนเต็ม 5  
 

ระดับสถาบัน : 

วิธีการคาํนวณ  
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสตูร 

 
 

 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้มีคะแนนเต็ม 5  
 

 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2(ตามนิยามของ สกอ.) 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะ/สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง(ตามนิยามของ สกอ.) 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะ/สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 

จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมด 
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หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
น้ัน ทั้งน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสม
กว่าทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 : อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 
คําอธบิาย  

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจาร ย์ในสถาบันทํ าการศึกษา วิจัย เ พ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความ รู้ ในศาสตร์สาขา วิชาต่างๆ  
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
ตารางเก็บข้อมูลคณาจารย์ในระดับหลักสูตรประจําปีการศึกษา (สําหรับตัวบ่งช้ีที่ 5 และ 6) 

ประเภท ชาย หญิง รวม จํานวน
อาจารย์ที่มี
วุฒิปริญญา

เอก 

จํานวน
อาจารย์ที่ไม่มี
วุฒิปริญญา

เอก 

จํานวน 
(ราย) 

FTEs 

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

      

รวม       
หมายเหตุ 
1. นับรวมคณาจารย์ที่สอนหรือมีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตร โดยหา FTE หรือ Full-Time Equivalent 
จาก 1 FTE = 40 ช่ัวโมงงานต่อสัปดาห์ 
2. ข้อมูลคณาจารย์ในตารางข้างต้นเป็นบุคลากรสายวิชาการ (academic staff) ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอน (academic work) 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ประจํา (ระดับหลักสูตร) 

ปี
การศึกษา 

จํานวน
อาจารย์

ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จํานวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณ
ในระหว่างปี
การศึกษา 

จํานวน
อาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จํานวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ  
(ระบุเหตุผล) 

2555      
2556      
2557      
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เกณฑ์ประเมิน 
 ระดับหลักสูตร 

สําหรับตัวบ่งช้ีที่ 5 อาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก และตัวบ่งช้ีที่ 6 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  ในระดับหลักสูตร ให้ใช้AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)  
และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของAUN QA 

ระดับคณะ : (ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1-7) 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
      จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

ระดับสถาบนั : (ค่าเฉล่ียของคะแนน 1-7) 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
      จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
 
วิธีการคาํนวณ 
 วิธีการคํานวณต่อไปน้ี เป็นวิธีการคํานวณเพ่ือตอบ CDS 

ระดับคณะ : 

 
วิธีการคาํนวณเพื่อตอบ CDS 

1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําหลักคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ x 100 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 คะแนนที่ได้    =  
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้มีคะแนนเต็ม 5  
 
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

ระดับสถาบนั : 
วิธีการคาํนวณเพื่อตอบ CDS  
 

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 

 
 

จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําสถาบันทั้งหมด 
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 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้มีคะแนนเต็ม 5  

 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2(ตามคํานิยาม สกอ.) 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะ/สถาบันที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง (ตามคํานิยาม สกอ.) 
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะ/สถาบันที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
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ตัวบ่งชี้ที่ 7: ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
คําอธบิาย  

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สํ าคัญในการแสดงให้เ ห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลงาน
ที่ มี คุ ณ ค่ า  ส ม ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ นํ า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ทั้ ง เ ชิ ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ 
การแข่งขันของประเทศ  ผลงานวิชาการอยู่ ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ ตี พิมพ์ 
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  หรือเป็นผลงานวิชาการ
รับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดําเนินการตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว โดยมีแนวคิดว่างานวิจัยหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องน้ันสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
ดําเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และงานวิจัยน้ันสอดรับกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน 

 
ตารางน้ีเป็นตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา
หรือผู้สําเร็จการศึกษา และผลงานของอาจารย์  
ตัวอย่างตารางข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผลงานของ
อาจารย์ 
นักศึกษา/ 
ผู้สําเร็จ

การศึกษา 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบุ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา/
ผู้ทําผลงานร่วม 

ช่ือผลงาน/แหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

 

ค่านํ้าหนัก
ตามเกณฑ์ 

สกอ. 
      
      
      
สําหรับตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ และตัวบ่งช้ีที่ 7 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําคณะและนักวิจัย  จะนําตารางข้อมูลในระดับหลักสูตรไปใช้ประเมินใน AUN.14ผลผลิต (Output) เกณฑ์
ย่อยข้อ 14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่น่าพอใจ 
 
เกณฑ์ประเมิน 
 
 ระดับหลักสูตร 

 สําหรับตัวบ่งช้ีที่ 7ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําคณะและนักวิจัย จะนําตารางข้อมูลในระดับ
หลักสูตรไปใช้ประเมินในAUN.14ผลผลิต (Output)เกณฑ์ย่อยข้อ 14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็น
ที่น่าพอใจ  และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA 
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ระดับคณะ : (ค่าเฉล่ียของคะแนน 1-7) 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
      จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 

 

ระดับสถาบนั : (ค่าเฉล่ียของคะแนน 1-7) 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
      จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 

 

 

 

วิธีการคาํนวณเพื่อตอบ CDS 

 ใช้ข้อมูลผลงานทางวิชาการตามปีปฏิทิน เช่น การประเมินในปีการศึกษา 2557 ใช้ข้อมูลตอบ CDS ของปี
ปฏิทิน 2557 

ระดับคณะ 

วิธีการคาํนวณ 

 1. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย x 100 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด 

 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  = 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย x 5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดให้มีคะแนนเต็ม 5
 

ระดับสถาบนั 

วิธีการคาํนวณ 

 
คะแนนที่ได้ = ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จํานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 
 
 
 



 

ระดับคณะ/สถาบัน  89 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดังนี ้
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
(กลุ่มที ่2 ) 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีผ่่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้

นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และ
เมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค*์ ดังนี ้
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรอืผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

หมายเหตุ 
 *งานสร้างสรรค์ อิงตามเกณฑ์ สกอ. หรือ กิจกรรมหรืองานวิชาการอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับ ELOs ของ
หลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค 2(ตามคํานิยามของ สกอ.) 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 2. เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ค1 และ ง(ตามคํานิยามของ สกอ.) 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กําหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
 

  



 

ระดับคณะ/สถาบัน  91 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 : อาจารย์ได้รบัการพัฒนา 
 
คําอธบิาย 

อาจารย์ประจําได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น อบรม ศึกษาบางวิชา เข้าร่วมประชุมวิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการ ศึกษาดูงาน การเป็น
บุคลากรแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบัน การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับหลักสูตร : 
ระดับหลักสูตรใช้ AUN.12 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities)และเก็บข้อมูล

ที่เก่ียวข้องดังตัวอย่างต่อไปน้ีทั้งน้ีการเก็บข้อมูลให้เก็บขอ้มูลของบุคลากรสายวิชาการทุกคนที่สังกัดในภาควิชา
หรือหน่วยงานและประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของAUN QA 

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของภาควิชา/หน่วยงาน 
ลําดับ ชื่อคณาจารย์ประจํา รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชพี การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
จํานวน
ชั่วโมง 

การใช้ประโยชน์ 

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

18 ใช้ในการหาความร่วมมือ
กับคณาจารย์ต่างชาติ 

  2. สัมมนา...... เร่ือง...... ระหว่างวันเดือนปี – วัน
เดือนปี 

12 ใช้ในการทําวิจัย 

  3. Coursera – ชื่อหลักสูตรออนไลน์ ชื่อเวบไซท์ 
ระหว่างวันเดือนปี – วันเดือนปี 

36 นับชั่วโมงเรียนตามท่ีระบุ
ในหลักสูตร และใช้ในการ
สอนในวิชา... 

 รวม  66  
2. ผศ. ดร. สอนดี มี

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

20  

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

20  

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

ประเทศ ระหว่าง วันเดือนปี – วันเดือนปี 
20  

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

20  

 รวม  40  
 

ระดับคณะ : (ค่าเฉล่ียของคะแนน 1-7) 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
      จํานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

ระดับสถาบนั : (ค่าเฉล่ียของคะแนน 1-7) 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
      จํานวนหลักสูตรในสถาบันทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 9: ร้อยละของหลกัสูตรในคณะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
 
คําอธบิาย   
 เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม สถาบันจําเป็นต้องรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรของแต่ละสถาบันว่ามีการดําเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน  

ระดับคณะ :ร้อยละของจํานวนหลักสูตรทีผ่่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 ของคณะ เท่ากับ 
 

จํานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานในคณะ x 100 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ: ควรได้คะแนนเต็มร้อยละ 100  และแสดงเหตุผลและแนวทางในการพัฒนาหากไม่ได้คะแนนเต็มร้อย
ละ 100 

ระดับสถาบนั :ร้อยละของจํานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 ของสถาบัน เท่ากับ 

 
จํานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานในสถาบันx 100 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10 : บทบาทและหน้าทีข่องผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย 
 
คําอธบิาย 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญในการนําพาและจัดการ
มหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่างๆ ได้  จึงจําเป็นต้องประเมินบทบาทและหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 3 ระดับดังน้ี 

ตัวบ่งช้ีที่ 10.1 บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ 
ตัวบ่งช้ีที่ 10.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
ตัวบ่งช้ีที่ 10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี 

 
หมายเหตุ:ตัวบ่งช้ีน้ีประเมินเฉพาะในระดับคณะ/สถาบัน ไม่มีการประเมนิผลในระดับหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 : บทบาทและหน้าทีข่องสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ 
 
คําอธบิาย 

สภามหาวิทยาลัย เป็นคณะบุคคลคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัย จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติที่จัดต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาน้ันๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่แตกต่างกันตามที่ได้
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ โดยท่ัวไปสภามหาวิทยาลัย เป็นกลไกที่กําหนดนโยบายสูงสุดของมหาวิทยาลัย วาง
ระเบียบข้อบังคับ การพิจารณาจัดต้ังยุบเลิกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร การ
อนุมัติปริญญา การแต่งต้ังถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และภารกิจอ่ืนๆ ตามที่มีกฎหมาย
กําหนดไว้ รวมทั้งการกํากับการบริหารมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาล 
 
สภามหาวิทยาลัย 

ประเด็นการประเมิน 
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน ที่ครอบคลุม 5ประเด็น ดังต่อไปน้ี 
1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติ 
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ  
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

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

5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 

กรรมการประจําคณะ 

วิธีการประเมิน 
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 
1. กรรมการประจําคณะทําพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กําหนดใน พรบ. 
2. กรรมการประจําคณะกําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง กําหนดนโยบายการบริหารคณะ 
3. กรรมการประจําคณะปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. กรรมการประจําคณะติดตามผลการดําเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

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

5. กรรมการประจําคณะดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ 
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เกณฑ์การประเมิน 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN QAในการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการ
ประจําคณะ โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อข้างต้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้รหิารสถาบนั 
 
คําอธบิาย 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันที่หมายถึงผู้บริหารสูงสุด คืออธิการบดี ในการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปีของสถาบัน สร้างความ
เช่ือมโยงการกํากับดูแลจากสภาสถาบัน และการบริหารจัดการภายในที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหาร 

ประเด็นการประเมิน 
 ให้ประเมินอธิการบดีในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1. สมรรถนะอธิการบดี  
2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวบ่งช้ีหลัก (High Level KPI) 
3. ผลลัพธ์ของการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวบ่งช้ีสนับสนุน   
4. การแสวงหารายได้และความย่ังยืนของสถาบัน 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การบริหารยุทธศาสตร์ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู้ในสถาบัน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN QA ในการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน โดยใช้
ประเด็นการประเมิน 5 ข้อขา้งต้น  
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.3: การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี 
 
คําอธบิาย 

การประเมินผลตามหน้าที่ และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุ 
ผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบั ติงานประจําปีของคณะ จะมุ่ งเน้นการประเมินคุณภาพของ 
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

ประเด็นการประเมิน 
 ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปน้ี 

1. สมรรถนะคณบดี  
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสตูร 
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งช้ีหลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับ

ระดับสถาบัน 
4. การแสวงหารายได้ 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การบริหารยุทธศาสตร์ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสนิใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู้ในคณะ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN QA ในการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี  โดยใช้ประเด็น
การประเมิน 5 ข้อข้างต้น  
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ตัวบ่งชี้ที่ 11 : บุคลากรสายสนับสนุนได้รบัการพัฒนา 
 
คําอธบิาย 

บุคลากรประจําสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น อบรม ศึกษาบางวิชา 
เข้าร่วมประชุมวิชาการ นําเสนอผลงานวิชาการ ศึกษาดูงาน เป็นต้น 

ระดับหลักสูตร : 
ระดับหลักสูตรใช้ AUN.7คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)และ AUN.12กิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities)และจัดเก็บข้อมูลดังตัวอย่างต่อไปน้ีทั้งน้ีการเก็บข้อมูลให้เก็บ
ข้อมูลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกคนที่สังกัดในภาควิชาหรือหน่วยงานและประเมินระดับคะแนน 1-7 
ภาพรวมของตัวบ่งช้ีที่ 11 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์คะแนนของAUN QA 

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
ระดับภาควิชา/หน่วยงาน 
ลําดับ ชื่อบุคลากรสนับสนุน

ประจํา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชพี การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
จํานวน
ชั่วโมง 

การใช้ประโยชน์ 

1. นาย ส่งเสริม วิชาการ 1. สัมมนา...... เร่ือง...... ระหว่างวันเดือนปี–วันเดือนปี 6 ใช้ในการควบคุม
ห้องปฏิบัติการ 

  2. อบรม...... เร่ือง...... ระหว่างวันเดือนปี–วันเดือนปี 12 ใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการ
ทํางาน... 

  ...   
 รวม    
2. นาง ร่วมใจ สนับสนุน 1. ดูงาน...... เร่ือง...... ระหว่างวันเดือนปี – วันเดือนปี 18  
     
 รวม    
 

ระดับคณะ : (ค่าเฉล่ียของคะแนน 1-7) 
  คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกภาควิชา/หน่วยงานในคณะ 
      จํานวนภาควิชา/หน่วยงานในคณะทั้งหมด 

ระดับสถาบนั : (ค่าเฉล่ียของคะแนน 1-7) 
  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกคณะในสถาบัน 
      จํานวนคณะในสถาบันทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12 :ความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
คําอธบิาย  

ความพึงพอใจของนักศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งการจัดการเรียนการสอน การให้คําปรึกษา
แนะแนว การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางาน ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของ
นักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด 
หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหล่าน้ี
ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย 
 
วิธีการประเมิน 
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาโดยใช้แบบประเมิน สัมภาษณ์ หรอืศึกษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus Group) ใน
ประเด็นการประเมินดังต่อไปน้ี  

- คุณภาพจัดการเรียนการสอน 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ฯลฯ 
- การให้คําปรึกษา และแนะแนว 
- การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางาน 
- สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น หอพัก พ้ืนที่กิจกรรม ชมรม โรงอาหาร ฯลฯ 

เกณฑ์การประเมิน  
 

ระดับหลักสูตร 
ระดับหลักสูตรใช้ AUN.9การสนับสนุนและการให้คําปรึกษาผู้เรียน (Student Advice and Support)และ 
AUN.10พ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure),AUN.11การประกันคณุภาพกระบวนการการเรียนและการสอน 
(Quality Assurance of Teaching and Learning Process)เกณฑ์ย่อยที่ 11.5 และ AUN.15ความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction) 

โดยหลักสูตร/ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถทําการสํารวจความพึงพอใจนักศึกษาในด้านต่างๆ ข้างต้นด้วย
ตนเอง หรือนําผลการประเมินความพึงพอใจจากการสํารวจในระดับคณะหรือสถาบันมาใช้ในการอ้างอิงตอบได้ 
และเมื่อประเมินคะแนนในแต่ละหัวข้อตามเกณฑ์การให้คะแนน 1-7 ของAUN QAแล้ว ให้สรุปคะแนนความพึง
พอใจของนักศึกษาในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ท่ีดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมีการ
นําผลประเมินความพึง
พอใจไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ 
และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 

มีการนําผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาการ
ให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีมากใน
ทุกมิติ 

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices)(
ranking) 
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ระดับคณะ :(คา่เฉล่ียของคะแนนในตารางคะแนนคุณภาพ 1-7) 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ  
หรือ 

คณะทําการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่คณะเป็นผู้ให้บริการหรือมี
ส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับคณะจากเกณฑ์ 1-7 
ต่อไปน้ี  

 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ท่ีดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมีการ
นําผลประเมินความพึง
พอใจไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ 
และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 

มีการนําผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใชใ้น
การพัฒนาการ
ให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีมากใน
ทุกมิติ 

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

 

ระดับสถาบนั : (ค่าเฉล่ียของคะแนนในตารางคะแนนคุณภาพ 1-7) 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน  
หรือ 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกคณะในสถาบัน  
หรือ 

สถาบันทําการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่สถาบันเป็นผู้ให้บริการ
หรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับสถาบันจาก
เกณฑ์ 1-7 ต่อไปน้ี  

 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ท่ีดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมีการ
นําผลประเมินความพึง
พอใจไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ 
และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 

มีการนําผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาการ
ให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีมากใน
ทุกมิติ 

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices)(
ranking) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 13 :การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบนั 
 
คําอธบิาย 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรคํานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการวิชาการที่ทํา
ให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะและสถาบันจัดทําเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความสําเร็จของการบริการวิชาการ  นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลถึงอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ของ นักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ในการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มีจิตสาธารณะอีก
ด้วย 
หมายเหตุ: ตัวบ่งช้ีน้ีประเมินเฉพาะในระดับคณะ/สถาบัน 

ระดับคณะ/สถาบัน 
แนวทางดําเนนิการ 

1. มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการดําเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. ประเมินความสําเร็จและนําผลการประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
5. เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

หมายเหตุ 
1. ไม่จําเป็นต้องลงพ้ืนที่เดียวกัน และไมจ่ําเป็นต้องทําโครงการเดียวร่วมกัน 
2. กรณีระดับสถาบัน ต้องให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันโดยมี

จํานวนอาจารย์จากทุกคณะเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน 
ใช้ตารางต่อไปน้ีใช้ในการประเมินระดับของการบรรลุผลในการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ/สถาบันที่มีผล
ต่ออัตลักษณ์ และเอกลักษณ์หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศน์ของ คณะ/สถาบัน ตามท่ีได้ประกาศไว้ 

เกณฑ์การประเมินการบรรลผุล 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงานผลท่ี
เกี่ยวข้อง  

มีรายงานผล
ท่ีเกี่ยวข้องใน
บางด้าน(เช่น
มีการรายงาน
ผลท่ีเกิดต่อ
การกําหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์
หรือจุดเน้น 
หรือ
คุณลักษณะ 
หรือวิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลท่ี
เกิดต่อคณะ/
สถาบัน
ครบถ้วน และ
มีผลการ
ดําเนินงานท่ีดี  

เร่ิมมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุม่อ่ืน 
ส่งผลให้เกิดการ
ริเร่ิมโครงการหรือ
สร้างเครือข่ายใหม่ๆ 
เพ่ือการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน/
สังคม 

การขยายผล
ครอบคลุมไปท่ัว
ท้ังองค์กรส่งผลให้
เกิดการพัฒนาท้ัง
ชุมชนและองค์กร 
 
 

excellent 
(leading 
practices)(เ
กิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 14 : การส่งเสริมสนับสนนุศลิปะและวัฒนธรรม 
 
คําอธบิาย  

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 นท า ง ด้ า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ วัฒน ธ ร ร ม ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด 
การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรม เชิง
ประเพณี / วัฒนธรรม / กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่น้ี เน้นวัฒนธรรมที่เป็น
รูปแบบ กิจกรรม หรือวิถีการดําเนินชีวิตของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันน้ันๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วม
ของชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรมจริยธรรม หรือ
วัฒนธรรม 

 
หมายเหตุ: ตัวบ่งช้ีน้ีประเมินเฉพาะในระดับคณะ/สถาบัน 

ระดับคณะ/สถาบัน 
แนวทางดําเนนิการ 

1. มีนโยบายและวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการดําเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

เอกลักษณ ์
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชุน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือ ระดับ

นานาชาติ 

 
ใช้ตารางต่อไปน้ีใช้ในการวัดผลที่เกิดจากการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มผีลต่ออัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศน์ของ คณะ/สถาบัน ตามท่ีได้ประกาศไว้ 

เกณฑ์การประเมินการบรรลผุล 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงานผลท่ี
เกี่ยวข้อง  

มีรายงานผล
ท่ีเกี่ยวข้อง
ในบางด้าน 
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์
หรือจุดเน้น 
หรือ
คุณลักษณะ 
หรือวิสัยทัศน์) 

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

เร่ิมมีการขยายผล
ไปสู่บคุลากรกลุม่อ่ืน 
ส่งผลให้เกิดการริเร่ิม
โครงการหรือสร้าง
เครือข่ายใหม่ๆ  

การขยายผล
ครอบคลุมไปท่ัว
ท้ังองค์กรส่งผลให้
เกิดการพัฒนา
องค์กร 
 
 

excellent 
(leading 
practices)(เ
กิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร 
) 

 
หมายเหตุ :  

1. นโยบายทางด้านน้ีอาจจะส่งเสริมการพัฒนาคน หรือสิ่งของ หรือพ้ืนที่ หรือผลงาน 
2. ในคณะวิชาทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ต้องมี Selective Indicator ที่

เน้นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของศาสตร์จึงจะได้คะแนนในข้อ 4 
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ตัวอย่างแนวทางการดําเนนิการ 
แนวทางข้อที่ 1(input + process) มีนโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรมอะไรก็ได้ ตามแต่มหาวิทยาลัย

กําหนดจะดําเนินงานประเพณีก็ได้แต่ต้องชัด หรือจะเน้นวัฒนธรรม โดยต้องมีวิธีการบริหาร
จัดการซึ่งอาจประกอบด้วยมีระบบและกลไกและผู้รับผิดชอบ หรือมีแผนโครงการและเงินหรือมี
เฉพาะกิจกรรม 

 หมายเหตุ : ในวิธีการบริหารจัดการถ้าดี ควรมีระบบ PDCA 
แนวทางข้อที่ 2 (process) คณะต่างๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร หรือกิจกรรมมีการทาํงานร่วมกันกับ

มหาวิทยาลัย เช่น  
- โครงการ ก ของมหาวิทยาลัย มีคณะ 10 คณะ เข้าร่วม กิจกรรมของนักศึกษามีส่วนร่วมของคณะ 10 

คณะ  
- โครงการ ข ของคณะที่ 1 มคีณะ 3/4/5 เข้าร่วมกิจกรรม ค ของคณะ 2 มีคณะ 6/7/8/9/10  
- กิจกรรม ง ของนักศึกษามีส่วนร่วมของคณะ 10 คณะ 
- กิจกรรม ค ของคณะที่ 2 มีคณะที่ 6/7/8/9/10เข้าร่วม 

*  แต่ควรดูจํานวนเข้าร่วมด้วย เพ่ือใช้ในการเสนอแนะ 
หมายเหตุ โครงการ/กิจกรรม หรืออะไรที่ทําต้องมีความเช่ือมโยงกับนโยบายในข้อ 1 
 
แนวทางข้อที่ 3 (process) ในผลการดําเนินงานที่ทําในข้อ 2 อาจทําในลักษณะที่บูรณาการกับการเรียนการ

สอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การบริการวิชาการ/การวิจัย หรืออ่ืนๆ ทีต่นเองกําหนด  
เช่น โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัย+บริการวิชาการ 
      โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอน+กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

หมายเหตุ ถ้าบูรณาการแล้วก่อให้เกิดผลงาน / ผลการทํางาน หรือจุดเด่นอะไร เช่น ทําให้เกิดวัฒนธรรม
การทํางานในองค์กรดีเด่น / เกิดงานวิจัยที่ใช้วิทยาศาสตร์สร้างงานศิลปะแบบใหม ่

แนวทางข้อที่ 4 (output)มีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้เกิดส่งที่ดีงานในมหาวิทยาลัยหรือสามารถตอบ อัต
ลักษณ์+เอกลกัษณ์ โดยผลงานน้ีเห็นผลเมือ่เปรียบเทียบกับยังไม่นโยบายตรงนี้ หรือเห็นแนว
ทางการปรับปรุงที่ดีขึ้น  

แนวทางข้อที่ 5 (output)นอกจากทําให้มหาวิทยาลัยดีขึ้น แต่เห็นผลต่อชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย หรือเป็นที่
ยอมรับตามนโยบาย เช่น มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพ่ือศิลปะ หอศิลป์/พิพิธภัณฑ์เป็นแหลง่เรียนรู้
โปงลางระดับชาติ เป็นแหล่งสร้างดนตรีพ้ืนบ้านระดับโลก (ของไทย) มีศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมของ
ชาติ 

- ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จรยิธรรม ระดับองค์กร (ไม่ใช่เด็กคนใดคนหน่ึง) 
- สร้างศูนย์อนุรักษ์ศิลปะไทยรว่มกับชุมชน Aก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
- Go Green ระดับโลก 
- เป็นหน่วยงานมีธรรมาภิบาลสูงของชาติ 
- เป็นแหล่งผลิตผ้าไทยของชาติ 

ในกรณีของคณะที่ลักษณะความเป็นศิลปะและวัฒนธรรม ต้องแสดงอัตลักษณ์ + เอกลักษณ์ ของศาสตร์ตัวเองที่
เช่ือมโยงได้และต้องมีผลงานที่ช้ีให้เห็น จึงจะได้ตามแนวทางข้อ 4 
และเมื่อคณะได้เริ่มรายงานผลกระทบของการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมที่มีต่ออัตลักษณ์และเอกลักษณ์
หรือจุดเน้น คุณสมบัติ วิสัยทัศน์ของคณะ/สถาบันแล้ว จะประเมินระดับการบรรลุผลโดยตารางเกณฑ์การประเมิน
การบรรลุผลต่อไป 
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ตัวบ่งชี้เลือกที ่1ระยะเวลาของการได้งานทํา 
 
คําอธบิาย 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่ได้งานทํา
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํานับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปี
การศึกษาน้ันการนับการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจําเพ่ือ
เลี้ยงชีพตนเองได้การคํานวณร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาค
นอกเวลาให้คํานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 การวิเคราะห์อัตราการได้งานทําสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลาน้ันๆ เป็นที่น่าพอใจ
อย่างสมเหตุสมผล เช่น การเปรียบเทียบการได้งานทําในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน  
 

ระดับหลักสูตร 
ดําเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์อัตราการได้งานทําดังแสดงในตารางตัวอย่าง โดยนําตารางข้อมูลไปใช้

ประเมินใน AUN.14ผลผลิต (Output) เกณฑ์ย่อยข้อ 14.3 อัตราการได้งานของผู้สําเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ  
โดยอาจนําผลคะแนน AUN.14.3 ของระดับหลักสูตรไปใช้คํานวณคะแนนของระดับคณะและสถาบัน 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์อัตราการได้งานทําของแต่ละหลักสูตร 
รุ่นท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนบัณฑิตท่ี
ระบุว่ามีงานทํา 

จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําภายใน
ระยะเวลา 

หมายเหตุ 

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

งานทํา 5 ราย 
 
ตัวอย่างวิธีการคํานวณ* 

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

= 0.77 ปี 

หมายเหตุ: แนวทางในการคํานวณระยะเวลาการได้งานทําเฉลี่ย จะขึ้นกับวิธีการของแต่ละมหาวิทยาลัยในการ
ได้มาซึ่งข้อมูล 
 

ระดับคณะ : 

 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
หรือ 

คณะทําการประเมินระยะเวลาการได้งานทําของบัณฑิตของคณะ และประเมินคะแนนระยะเวลาการได้
งานทําจากเกณฑ์ 1-7 ในตารางเกณฑ์ระดับคณะ/สถาบัน 
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ระดับสถาบนั : 

 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
หรือ 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกคณะในสถาบัน 
หรือ 

สถาบันทําการประเมินระยะเวลาการได้งานทําของบัณฑิตของสถาบัน และประเมินคะแนนระยะเวลาการ
ได้งานทําจากเกณฑ์ 1-7 ต่อไปน้ี  
 
ระดับคณะ/สถาบัน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ท่ีดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

มีผลการดําเนินงานไม่
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับ 
ประเทศในกลุ่มสาขาวิชา 
(ค่าเฉลี่ยระดับ ประเทศ 
ทปอ ขอใช้ค่าเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยในกลุ่ม 
ทปอ และ ทอมก) 

มีผลการดําเนินงานท่ี
เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนําของ
ประเทศ (ให้เทียบกับ
มหาวิทยาลัยท่ีอยู่เหนือ
ค่า mean) 

excellent 
(world-class 
or leading 
practices)(ra
nking) 
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ตัวบ่งชี้เลือกที ่2ความพึงพอใจของอาจารย์และบคุลากร  
 
คําอธบิาย  

ความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น  
 ด้านสภาพแวดล้อมของการทํางาน เพ่ือการทําให้มั่นใจและการปรับปรุงสถานที่ทํางานให้มีสุขอนามัย 
และความปลอดภัย และความสะดวกในการเข้าที่ทํางานของบุคลากร ในสภาพแวดล้อมการทํางานที่แตกต่างกัน 
ปัจจัยดังกล่าวรวมท้ัง ตัววัด และเป้าประสงค์มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนหรือไม่ อย่างไร 

สถาบันสนับสนุนบุคลากรโดยการบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร ซึ่งได้ออกแบบให้เหมาะสม
ตามความต้องการของบุคลากรท่ีหลากหลายและตามความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากรอย่างไร
บุคลากรของสถาบันได้รับสิทธิประโยชน์ที่สําคัญอะไรบ้าง  
 
วิธีการประเมิน 
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรโดยใช้แบบประเมิน สัมภาษณ์ หรือศกึษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus 
Group) ในประเด็นการประเมินข้างต้น   

 
เกณฑ์การประเมิน  

ระดับหลักสูตร 

ระดับหลักสูตรใช้ AUN.13 ขอ้มูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Feedback) เกณฑ์
ย่อย 13.3 และ AUN.15 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction)  

 
โดยหลักสูตร/ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถทําการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในด้าน

ต่างๆ ข้างต้นด้วยตนเอง หรือนําผลการประเมินความพึงพอใจจากการสํารวจในระดับคณะหรือสถาบันมาใช้ในการ
อ้างอิงตอบได้ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 1-7 ของAUN QAและเมื่อประเมินคะแนนในแต่ละหัวข้อของตัวบ่งช้ี
แล้ว ให้สรุปคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงานผล
ความพึง
พอใจในด้าน
ต่างๆ(เป็น
ข้อมูลดิบ ยัง
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงาน
ผลและ
เป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานท่ี
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางข้อมูล
ดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมีการ
นําผลประเมินความพึง
พอใจไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ 
สวัสดิการ การจัดการ
เรียนการสอน 

มีการนําผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาการ
ให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีมากใน
ทุกมิติ 

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices)(
ranking) 
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ระดับคณะ : (ค่าเฉล่ียของคะแนนในตารางคะแนนคุณภาพ 1-7) 

 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
หรือ 

คณะทําการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่คณะเป็นผู้ให้บริการหรือมี
ส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในคณะจากเกณฑ์ 
1-7 ต่อไปน้ี  

 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงานผล
ความพึง
พอใจในด้าน
ต่างๆ (เป็น
ข้อมูลดิบ ยัง
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงาน
ผลและ
เป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานท่ี
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางข้อมูล
ดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมีการ
นําผลประเมินความพึง
พอใจไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ 
สวัสดิการ การจัดการ
เรียนการสอน 

มีการนําผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาการ
ให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีมากใน
ทุกมิติ 

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

 

ระดับสถาบนั : (ค่าเฉล่ียของคะแนนในตารางคะแนนคุณภาพ 1-7) 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
หรือ 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกคณะในสถาบัน  
หรือ 

สถาบันทําการประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่สถาบันเป็นผู้ให้บริการหรือ
มีส่วนเป็นผู้ใหก้ารสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในระดับสถาบัน
จากเกณฑ์ 1-7 ต่อไปน้ี  

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงานผล
ความพึง
พอใจในด้าน
ต่างๆ (เป็น
ข้อมูลดิบ ยัง
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงาน
ผลและ
เป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การ
วิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานท่ี
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางข้อมูล
ดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมีการ
นําผลประเมินความพึง
พอใจไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ 
สวัสดิการ การจัดการ
เรียนการสอน 

มีการนําผลประเมิน
ความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาการ
ให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีมากใน
ทุกมิติ 

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

  



 

ระดับคณะ/สถาบัน - ตัวบ่งชี้เลือก  108 

ตัวบ่งชี้เลือกที ่3ความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต และศิษย์เก่า  
 
คําอธบิาย 

คุณภาพของบัณฑิตนอกจากพิจารณาจากการได้งานทําแล้ว ยังควรพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ว่าบัณฑิตมีสมรรถนะและองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติหรือตามที่สถาบัน
กําหนด รวมถึงศิษย์เก่ามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน และ/หรือภาคภูมิใจในการเป็น
บัณฑิตของสถาบัน 

 
วิธีการประเมิน 

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าโดยใช้แบบประเมิน สัมภาษณ์ หรือศึกษาจากกลุ่ม
เจาะจง (Focus Group) ในประเด็นการประเมินข้างต้น   

 
เกณฑ์การประเมิน  
 

ระดับหลักสูตร 
ระดับหลักสูตรใช้AUN.13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Feedback) เกณฑ์

ย่อยข้อ 13.3 และ AUN.15 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction) โดยหลักสูตร/
ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถทําการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าในด้านต่างๆ ข้างต้นด้วย
ตนเอง หรือนําผลการประเมินความพึงพอใจจากการสํารวจในระดับคณะหรือสถาบันมาใช้ในการอ้างอิงตอบได้ 
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 1-7 ของAUN QAและเมื่อประเมินคะแนนในแต่ละหัวข้อแล้ว ให้สรุปคะแนนความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าด้วยเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การวิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานท่ี
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูล
ดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมีการ
นําผลประเมินความพึง
พอใจไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ การ
พัฒนาหลักสูตร หรือการ
จัดการเรียนการสอน 

มีการนําผลประเมนิ
ความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาการ
ให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีมากใน
ทุกมิติ 

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices)(
ranking) 
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ระดับคณะ : (ค่าเฉล่ียของคะแนนในตารางคะแนนคุณภาพ 1-7) 

 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
หรือ 

คณะทําการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่คณะเป็นผู้ให้บริการหรือมี
ส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า จากเกณฑ์ 1-7 
ต่อไปน้ี  

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การวิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานท่ี
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูล
ดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมีการ
นําผลประเมินความพึง
พอใจไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ การ
พัฒนาหลักสูตร หรือการ
จัดการเรียนการสอน 

มีการนําผลประเมนิ
ความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาการ
ให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีมากใน
ทุกมิติ 

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

 

ระดับสถาบนั : (ค่าเฉล่ียของคะแนนในตารางคะแนนคุณภาพ 1-7) 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน 
หรือ 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกคณะในสถาบัน  
หรือ 

สถาบันทําการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่สถาบันเป็นผู้ให้บริการ
หรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรในระดับ
สถาบันจากเกณฑ์ 1-7 ต่อไปน้ี  

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การวิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานท่ี
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูล
ดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมีการ
นําผลประเมินความพึง
พอใจไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ การ
พัฒนาหลักสูตร หรือการ
จัดการเรียนการสอน 

มีการนําผลประเมนิ
ความพึงพอใจไปใช้ใน
การพัฒนาการ
ให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีมากใน
ทุกมิติ 

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices)(
ranking) 
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ตัวบ่งชี้เลือกที ่4จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 
คําอธบิาย 

ปัจจัยสําคัญทีส่่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาคือเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้น
ของสถาบันนอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รบัจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งช้ีที่
สําคัญทีแ่สดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ 

 
หมายเหตุ: ตัวบ่งช้ีน้ีประเมินเฉพาะในระดับคณะ/สถาบันเท่าน้ัน  
 

ระดับคณะ/สถาบัน 

คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัยจากวิธีการคํานวณต่อไปน้ี 

 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 

ประเมินคะแนนตัวบ่งช้ีเลือก จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากเกณฑ์ต่อไปน้ี 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การวิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การ
ดําเนินงานท่ี
ดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการ
เก็บข้อมูล
ดิบ)  

มีผลการดําเนินงานไม่น้อย
กว่าค่าเฉลี่ยระดับ ประเทศ
ในกลุ่มสาขาวิชา 
(ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ*ให้
ใช้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้) 

มีผลการดําเนินงานท่ี
เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นนําของ
ประเทศ (ให้เทียบกับ
มหาวิทยาลัยท่ีอยู่
เหนือค่า mean) 

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

 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ*ให้ใช้ค่าเฉล่ียต่อไปน้ี 

 
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มขและค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มค1 และงจําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

100,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
วิธีการคาํนวณเพื่อตอบ CDS 
 ระดับคณะ 

โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มขและค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 

2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มค1 และงจําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
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สูตรการคํานวณเพ่ือตอบ CDS 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน

อาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้= 

 
 
สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะ (เพื่อตอบ CDS) 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม 
ผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสญัญารบัทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินน้ันๆไม่ใช่
จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทนุหรือ 
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที่ไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัยสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์ประจําหรือนักวิจัยแต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย
เป็นผู้ดําเนินการ 

ระดับสถาบนั 
คะแนนที่ได้ = ผลรวมของผลการประเมินคะแนนที่ได้ในระดับคณะทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จํานวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน 
  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอกx 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้เลือกที ่5จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
 
คําอธบิาย 

ปัจจัยสําคัญประการหน่ึงสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือสัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์
ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนรวมท้ังมีความเช่ือมโยงไปสู่การ
วางแผนต่างๆเช่นการวางแผนอัตรากําลังภาระงานอาจารย์เป้าหมายการผลิตบัณฑิตดังน้ันสถาบันจึงควรมีจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

 
หมายเหตุ: ตัวบ่งช้ีน้ีประเมินเฉพาะในระดับคณะ/สถาบันเท่าน้ัน  
 
วิธีการประเมิน 
 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours: SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
(นําไปใช้ใน CDS) 

รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ
ดังน้ี 

 

SCH =  ni ci 
 
เมื่อni= จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่i 

 ci= จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่i 
 
 
คํานวณคา่ FTES โดยใช้สตูรคํานวณดังนี ้
 
 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญาน้ันๆ 
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ระดับคณะ 
ใช้เกณฑ์ต่อไปน้ีในการประเมินความเหมาะสมของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์

ประจํา 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงานผล 
(เป็นข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่คาดหวัง*
อย่างมีคุณภาพ
(มีการวิเคราะห์
แล้ว) 

สัดส่วนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ท่ีดีส่งผลให้
การจัดการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 
(ใช้การสัมภาษณ์
เพ่ิมเติม) 

4+มีสัดส่วน
นักศึกษาต่อ
อาจารย์ไม่น้อย
กว่าคู่เทียบใน
ระดับชั้นนําของ
ประเทศ 

4+ มีสัดส่วน
นักศึกษาต่อ
อาจารย์ไม่น้อย
กว่าคู่เทียบใน
ระดับภูมิภาค 

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

หมายเหตุ 
* เป็นสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ตามระบบการเรียนการสอนของหลักสตูรที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งจะสอบทานได้จาก
การสัมภาษณ ์
 

ระดับสถาบนั : 
ใช้เกณฑ์ต่อไปน้ีในการประเมินความเหมาะสมของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์

ประจํา 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การวิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ท่ีดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมีการ
นําผลสัดส่วนนักศึกษา
ต่ออาจารย์ไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการ การ
พัฒนาหลักสูตร หรือการ
จดัการเรียนการสอน 

มีการนําผลสัดส่วน
นักศึกษาต่ออาจารย์ไป
ใช้ในการพัฒนาการ
ให้บริการอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีมากใน
ทุกมิติ 

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices)(
ranking) 
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ตัวบ่งชี้เลือกที ่6 Student mobility - Inbound/outbound, part-time/full-time of international 
student   
 
คําอธบิาย 

เพ่ือเป็นตัวบ่งช้ีแนวโน้มความเป็นสากลของสถาบันโดยพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาํนวน
นักศึกษาต่างชาติ ทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า/ขาออก (Inbound/Outbound)และจํานวนนักศึกษาต่างชาติที่
ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กับหลักสตูรที่มีนักศึกษาต่างชาติ กับหลักสูตร
นานาชาติเท่าน้ัน  โดยใช้ตารางต่อไปน้ีสําหรับการเก็บข้อมูลในระดับหลักสตูร 

 
ตัวอย่างตารางจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange Students)ในหลักสูตรในรอบปีการศึกษา2557 

ประเภทนักศึกษา 1-3 เดือน 
(0.25) 

4-6 เดือน 
(0.50) 

7-9 เดือน 
(จ.75) 

9-12 เดือน 
(1.0) 

Head Count FTEs 

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 นักศึกษาต่างชาติท่ีลงทะเบียน 

Inbound Outbound Full Time Part Time 
2555     
2556     
2557 3.5 2.25 2 - 

เกณฑ์ประเมิน 

 ประเมินคะแนน Student Mobility ของหลักสูตร คณะ และ สถาบันจากตารางเกณฑ์ต่อไปน้ี 
ระดับหลักสูตรคณะและสถาบัน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงาน
ผล 

มีรายงาน
ผล (เป็น
ข้อมูลดิบ 
ยังไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
และเป็นไป
ตามที่
คาดหวัง (มี
การวิเคราะห์
แล้ว) 

มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ท่ีดี (วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)  

มีแนวโน้มผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมี
การนําผลstudent 
mobility ไปใช้ใน
การพัฒนาการ
ให้บริการ การพัฒนา
หลักสูตร หรือการ
จัดการเรียนการสอน 

มีการนําผลstudent 
mobility ไปใช้ในการ
พัฒนาการให้บริการอย่าง
เป็นระบบ และมีผลการ
ดําเนินงานท่ีดีในมิติความ
เป็นสากล
(Internationalization) 

excellent 
(world-
class or 
leading 
practices)(r
anking) 
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ตัวบ่งชี้เลือกที ่7การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลพัธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบนั 
และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 
 
คําอธบิาย 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องดําเนินงานผ่านคณะดังน้ัน
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
กลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ จนส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงใน
วัฒนธรรมองค์กร 
 
หมายเหตุ: ตัวบ่งช้ีน้ีประเมินเฉพาะในระดับคณะ/สถาบัน 
 
แนวทางการดําเนนิการ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
5. (คณะ) ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้

อ่ืนๆตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. (สถาบัน) การกํากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

 
ตารางต่อไปนี้ใช้ในการวัดผลที่เกิดจากการบริหารจัดการตามพันธกิจของ คณะ/สถาบัน ตามท่ีได้ประกาศไว้ ที่
ส่งผลถึงการพัฒนาองค์กร วัฒนธรรมองค์กร 
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เกณฑ์ระดับคณะและสถาบัน 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
รายงานผลท่ี
เกี่ยวข้อง  

มีรายงานผล
ท่ีเกี่ยวข้อง
ในบางด้าน 
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์
หรือจุดเน้น 
หรือ
คุณลักษณะ 
หรือวิสัยทัศน์) 

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

เร่ิมมีการขยายผล
ไปสู่บคุลากรกลุม่อ่ืน 
ส่งผลให้เกิดการริเร่ิม
โครงการหรือสร้าง
เครือข่ายใหม่ๆ  

การขยายผล
ครอบคลุมไปท่ัวท้ัง
องค์กรส่งผลให้เกิด
การพัฒนาองค์กร 
 
 

excellent 
(leading 
practices)(
เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร 
) 
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ตัวบ่งชี้เลือกที ่8Green University 
 
คําอธบิาย 

เพ่ือแสดงการพัฒนาสถาบันไปสู่ความย่ังยืนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการ
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมหาวิทยาลัยควรเป็นแบบอย่างของสังคมและชุมชนในการพัฒนาให้เกิดความย่ังยืนโดย
ใช้เกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI - Green University)เป็นแนวทางในการดําเนินการ 
เพ่ือเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีต่อไป ละส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร มีจิตสํานึกในการปกป้องรักษา
สิ่งแวดล้อม  

 
หมายเหตุ: ตัวบ่งช้ีน้ีประเมินเฉพาะในระดับคณะ/สถาบัน 
 
ตารางเก็บข้อมูลระดับสถาบัน(Ranking result ของ UI Green) 

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

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

พิจารณาจากเกณฑ์ UI Green(http://greenmetric.ui.ac.id/) ในด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ีโดยในปี 2014 
เกณฑ์ UI Green ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 ด้านคือ 

1) ที่ต้ังและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3) การจัดการของเสีย 
4) การจัดการนํ้า 
5) การขนส่งทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ทั้งน้ีคณะ/ส่วนงาน ไม่จําเป็นต้องดําเนินการในทุกหัวข้อรายการของเกณฑ์ย่อย แต่ใหร้ายงานผลการ
ดําเนินการที่เก่ียวข้องกับตัวบ่งช้ีย่อยต่อไปนี้ต่อสถาบัน/มหาวิทยาลัย หรอืแสดงผลการดําเนินงานที่เวบไซต์ของ
คณะ/ส่วนงาน มหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงถึงการมีส่วนร่วมและการดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความย่ังยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

โดย UI Green (2014) มีเกณฑ์ย่อยดังต่อไปน้ี 
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1. Setting and Infrastructures (SI) 
1. SI 1 Open space area/total area  
2. SI 2 Open space area/total people  
3. SI 3 Area on campus covered in forested vegetation  
4. SI 4 Area on campus covered in planted vegetation  
5. SI 5 Non-retentive surfaces/total area  
6. SI 6 Sustainability budget/total university budget 

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

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

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

5. Transportation (TR) 
1. TR 1 Total cars entering/total people  
2. TR 2 Total bicycles/total people  
3. TR 3 Transportation policy on limiting vehicles on campus  
4. TR 4 Transportation policy on limiting parking space  
5. TR 5 Campus buses 300 
6. TR 6 Bicycle and pedestrian policy  

6. Education (ED) 
1. ED 1 Sustainability courses/total courses  
2. ED 2 Sustainability research funding/total research funding  
3. ED 3 Sustainability publications  
4. ED 4 Sustainability events  
5. ED 5 Sustainability organizations (student)  
6. ED 6 Sustainability website  
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ตารางต่อไปนี้ใช้ในการวัดผลที่เกิดจากการบริหารจัดการเพ่ือความย่ังยืนของมหาวิทยาลัย (Green 
University) 
ระดับคณะ/สถาบัน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผลท่ี
เกี่ยวข้อง  

มีรายงานผลท่ี
เกี่ยวข้องใน
บางด้าน (เป็น
ข้อมูลดิบ ยังไม่
มีการ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์
หรือจุดเน้น 
หรือ
คุณลักษณะ 
หรือวิสัยทัศน์) 

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

เร่ิมมีการขยายผล
ไปสู่บคุลากรกลุม่อ่ืน 
ส่งผลให้เกิดการริเร่ิม
โครงการหรือสร้าง
เครือข่ายใหม่ๆ  

การขยายผล
ครอบคลุมไปท่ัว
ท้ังองค์กรส่งผลให้
เกิดการพัฒนา
องค์กร 
 
 

excellent 
(leading 
practices)(เ
กิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

 


