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ระบบประกนัคณุภาพ
CUPT QA
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ระบบ CUPT QA 2557

ระดบัคณะ/สถาบนั

บรบิทองคก์ร

14 ตวับง่ชีห้ลกั อยา่งนอ้ย 6
ตวับง่ชีเ้ลอืก

ระดบั
หลกัสตูร

องค์ 1 
การกํากบั
มาตรฐาน

องค์ 2 
AUN-QA 

ฉบบันํารอ่งโดย สามพระจอม 9 มถินุายน 2558 ม ี8 ตวับง่ชีเ้ลอืกทีท่ัง้สามพระจอมเลอืกใชร้ว่มกนั

12

ระบบ CUPT QA 2558

ระดบัคณะ/สถาบนั

โครงรา่งองคก์ร
Organizational Profile

13 ตวับง่ชีห้ลกั
C.1 - C.13

3 ตวับง่ชีเ้ลอืก
S.1 - S.3

ระดบั
หลกัสตูร

องค์ 1 
การกํากบั
มาตรฐาน

องค์ 2 
AUN-QA v.3 

ตวับง่ชีเ้ลอืกของ 3 พระจอมฯ



ระดบัหลกัสตูร
องค ์1 การกํากบัมาตรฐาน

องค ์2 AUN QA

CUPT QA 2557 
องค์ 1 การกํากบัมาตรฐาน (12 ขอ้ยอ่ย) 
minimum requirement ตามกฎหมาย

CUPT QA 2557 
องค์ 1 กํากบัมาตรฐาน



ทํา มคอ 3-7 ตามรปูแบบทีเ่คยจัดทําในปีกอ่นๆ 
(ตามประกาศฯ มคอ. 2552 และ 2554) 
หรอืใชร้ะบบฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ของแตล่ะสถาบนั

จัดทํา SAR ของระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA 
เพยีงฉบบัเดยีว

สกอ. แจง้ยกเลกิใชข้อ้ 12 ทีเ่กีย่วกบั มคอ. เป็น
เกณฑป์ระกนัคณุภาพเมือ่ปลายปี 2557

CUPT QA 2557 
องค์ 1 กํากบัมาตรฐาน

องค ์1 การกํากบัมาตรฐาน

• ปฏบิตัติามประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง

• ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร
• เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
• แนวทางการบรหิารเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร
ระดบัอดุมศกึษา

• กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ

ระบบ CUPT QA 2558 - ระดบัหลกัสตูร



AUN-QA Models for Higher Education
Quality Assurance at Programme Level
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Stakeholders Needs

Quality Assurance and (Inter)national Benchmarking

Expected 
Learning 

Outcomes

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

Output

Quality Enhancement

Input of the process:

Academic Staff 
Quality Support Staff Quality

Facilities & 
Infrastructure

Student Quality & 

Support

How ELO’s are translated into the programme and can be achieved via teaching 
and learning strategy and student assessment

Programme 
Specification

Programme Structure 
& Content

Teaching & Learning 
Approach

Student 
Assessment

11

22 33 44 55

1010

99
66

77 88

1111

CUPT QA 2558
องค์ 2 AUN-QA

http://www.aunsec.org/publications.php

IQA

Source: The Background of Quality Assurance in Higher Education and Engineering Education by Peter J. 
Gray, Arun Patil, and Gary Codner
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Acti
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Che
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Stakeholders’ Needs

Graduate 
Competencies

Learning 
Outcomes

Curriculum

Learning & TeachingAssessment

Results & Analysis

Improvement

Standardisation

Feedback/
Evaluation

ระดบัคณะ/สถาบนั
CUPT Indicators



CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2557

CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2558

โครงรา่งองคก์ร 
(Organization Profile)

โครงรา่งองคก์ร 
(Organization Profile)

ตวับง่ชีร้ะดบัคณะและสถาบนั
C.1 อตัราการสําเร็จการศกึษา
ของนสิตินักศกึษา

C.1 การรับและการสําเร็จ
การศกึษาของนสิตินักศกึษา

C.2 รอ้ยละของบณัฑติปรญิญา
ตรทีีไ่ดง้านทําหรอืประกอบอาชพี
อสิระภายใน 1 ปี

C.2 การไดง้านทําของบณัฑติ 
หรอืการใชป้ระโยชนใ์นการประกอบ
วชิาชพี 

C.3 คณุภาพบณัฑติตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา
แหง่ชาติ

C.3 คณุภาพบณัฑติ

C.4 ผูเ้รยีนระดบับณัฑติศกึษามี
ผลงานตพีมิพเ์ผยแพร่ C.4 ผลงานของผูเ้รยีน

CUPT QA 2558 ฉบบั 04/03/59

CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2557

CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2558

C.5 อาจารยป์ระจําคณะทีม่ี
คณุวฒุปิรญิญาเอก
C.6 อาจารยป์ระจําคณะทีดํ่ารง
ตําแหน่งทางวชิาการ

C.5 คณุสมบตัขิองอาจารย์

C.7 ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจําและนักวจัิย

C.6 ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจําและนักวจัิย

C.8 อาจารยไ์ดรั้บการพัฒนา C.10 บคุลากรไดรั้บการพัฒนา
C.9 รอ้ยละของหลกัสตูรในคณะ
ทีผ่า่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร C.7 การกํากบัมาตรฐานหลกัสตูร

CUPT QA 2558 ฉบบั 04/03/59



CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2557

CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2558

C.10 บทบาทและหนา้ทีข่อง
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั
C.10.1บทบาทและหนา้ทีข่องสภา
มหาวทิยาลยั/กรรมการประจําคณะ
C.10.2การปฏบิตัติามบทบาท
หนา้ทีข่องผูบ้รหิารสถาบนั
C.10.3การปฏบิตัติามบทบาท
หนา้ทีข่องคณบดี

C.8 การปฎบิตัติามบทบาทหนา้ที่
ของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั
C.8.1 การปฏบิตัติามบทบาทหนา้ที่
ของกรรมการประจําคณะ/สภา
มหาวทิยาลยั
C.8.2 การปฏบิตัติามบทบาทหนา้ที่
ของผูบ้รหิารคณะ/ผูบ้รหิารสถาบนั

CUPT QA 2558 ฉบบั 04/03/59

CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2557

CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2558

C.11 บคุลากรสายสนับสนุนไดรั้บ
การพัฒนา C.10 บคุลากรไดรั้บการพัฒนา

C.12 ความพงึพอใจของนักศกึษา C.11 ขอ้มลูป้อนกลบัจากผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี 

C.13 การบรกิารวชิาการแกส่งัคม
ของคณะและสถาบนั

C.12 การบรกิารวชิาการแกส่งัคม
ของคณะและสถาบนั

C.14 การสง่เสรมิสนับสนุนศลิปะ
และวฒันธรรม

C.13 การสง่เสรมิสนับสนุนศลิปะ
และวฒันธรรม

CUPT QA 2558 ฉบบั 04/03/59



CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2557

CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2558

S.1 ระยะเวลาของการไดง้านทํา
C.2 การไดง้านทําของบณัฑติ 
หรอืการใชป้ระโยชนใ์นการประกอบ
วชิาชพี

S.2 ความพงึพอใจของอาจารย์
และบคุลากร

C.11 ขอ้มลูป้อนกลบัจากผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี

S.3 ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
บณัฑติ และศษิยเ์กา่

C.11 ขอ้มลูป้อนกลบัจากผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี

S.4 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิย
หรอืงานสรา้งสรรค์

S.1 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิย
หรอืงานสรา้งสรรค์

CUPT QA 2558 ฉบบั 04/03/59

CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2557

CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2558

S.5 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลา
เทยีบเทา่ตอ่จํานวนอาจารยป์ระจํา C.5 คณุสมบตัขิองอาจารย์

S.6 Student mobility S.2 Student mobility 
S.7 การบรหิารของคณะเพือ่การ
กํากบัตดิตามผลลพัธต์ามพันธกจิ 
กลุม่สถาบนั และเอกลกัษณข์อง
คณะ/สถาบนั

C.9 ผลการบรหิารและจัดการ
ของผูบ้รหิารคณะ/สถาบนั

S.8 Green University S.3 Green University 

CUPT QA 2558 ฉบบั 04/03/59



องคป์ระกอบ CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
เกณฑร์ะดบัหลกัสตูรที่

เกีย่วขอ้ง
โครงรา่งองคก์ร (Organization Profile) Program Profile

ตวับง่ชีห้ลกั (Core Indicators) ระดบัคณะและสถาบนั AUN-QA Criteria
C.1 การรับและการสําเร็จการศกึษาของนสิตินักศกึษา 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2

C.2 การไดง้านทําของบัณฑติ หรอืการใชป้ระโยชนใ์นการประกอบ
วชิาชพี 

11.3

C.3 คณุภาพบณัฑติ 10.6, 11.5
C.4 ผลงานของผูเ้รยีน 11.4
C.5 คณุสมบตัขิองอาจารย์ 6.2, 6.4
C.6  ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจําและนักวจัิย 6.7, 11.4
C.7 การกํากบัมาตรฐานหลักสตูร  
C.8  การบรหิารและจัดการของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั
C.8.1 การปฏบิตัติามบทบาทหนา้ทีข่องกรรมการประจําคณะ/สภา
มหาวทิยาลยั
C.8.2 การปฏบิตัติามบทบาทหนา้ทีข่องผูบ้รหิารคณะ/ผูบ้รหิารสถาบนั

 

C.9 ผลการบรหิารและจัดการของผูบ้รหิารคณะ/สถาบนั

C.10 บคุลากรไดรั้บการพัฒนา 6.1, 6.5, 6.6, 7.1, 7.4, 7.5
C.11 ขอ้มลูป้อนกลบัจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 8.4, 8.5, 10.1, 10.2, 10.3, 

10.4, 10.5, 10.6
C.12 การบรกิารวชิาการแกส่งัคมของคณะและสถาบนั  
C.13 การสง่เสรมิสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรม  

CUPT QA 2558 ฉบบั 04/03/59

28

ความสมัพันธร์ะหวา่ง CUPT Indicators ระดบัคณะ/สถาบนั 
กบั AUN-QA ในระดบัหลกัสตูร

Stakeholders Needs

Quality Assurance and (Inter)national Benchmarking

Expected 
Learning 
Outcomes

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

Output

Quality Enhancement

Academic 
Staff Quality Support Staff Quality Facilities & 

Infrastructure
Student Quality & 

Support

Programme 
Specification

Programme Structure 
& Content

Teaching & Learning 
Approach

Student 
Assessment

11

22 33 44 55

1010

9977 88

1111

66

C.5, C.10 C.1, C.11

C.1 ‐ C.4, 
C.6, S.1

C.3, C.11

C.10
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Concept

ExcellenceImprove
ment

Bench
markingControlMonitoring

30

1 2 3 4 5 6 7
ไมม่กีาร
ดําเนนิงาน
ตามเกณฑท์ี่
กําหนด

มผีลการ
ดําเนนิงาน
เบือ้งตน้ 
(เป็นขอ้มลู
ดบิ เริม่มี
ระบบ แตย่ัง
ไมส่มบรูณ ์
ไมส่ามารถ/
ไมม่กีาร
วเิคราะห)์

มกีารเก็บ
ขอ้มลูอยา่ง
เป็นระบบ 
สามารถ/มี
ผลการ
วเิคราะหก์าร
ดําเนนิงาน
เทยีบกบั
เป้าหมาย 

3+มี
แนวโนม้ผล
การ
ดําเนนิงาน
ของระบบด ี
ทําให ้
เกดิผล
เป็นไป/ใน
ทศิทางตาม
เป้าหมายที่
กําหนด 

4+มกีาร
ดําเนนิงาน
เหนอืกวา่ที่
เกณฑ์
กําหนด 
สง่ผลใหเ้กดิ
การพัฒนา
ระบบ 

5+มผีลการ
ดําเนนิงานทีเ่ทา่หรอื
สงูกวา่คูเ่ทยีบใน
ระดบัชัน้นําของ
ประเทศ  มกีาร
ดําเนนิงานทีด่ี
ตอ่เนือ่ง สง่ผลให ้
การดําเนนิงาน
เทยีบเทา่หรอืสงูกวา่
คูเ่ทยีบ (คูเ่ทยีบชัน้
นําระดบัประเทศ)

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices)



Rating Description

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

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

3

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

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

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

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

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

AUN‐QA v.3 Rating’s Description

C.1 การรับและการการสําเร็จการศกึษาของนสิติ
นักศกึษา

• ผลการดําเนนิหลกัของหลกัสตูร  คณะ  สถาบนั
• คณะนําขอ้มลูจากหลกัสตูรมาใชใ้นการประเมนิ
ภาพรวม

• หลกัสตูรดําเนนิการตาม AUN 8.1-8.3 และ AUN 
11.1 และ AUN 11.2

32



AUN.8 Student Quality and Support

34

AUN.11 Output



C.1การรับและการการสําเร็จการศกึษาของนสิติ
นักศกึษา

• เก็บขอ้มลูดงัแสดงในตวัอยา่งและนําไปใชไ้ดก้บั AUN 
11.1 และ AUN 11.2 และ AUN 8.1 AUN 8.2 และ
AUN 8.3

35

ภาค/
ปีการ
ศกึษา

จํานวน
ผูส้มคัร
(No. 

Applied)

จํานวนที่
ประกาศรบั

(No. Offered)

จํานวนผูม้สีทิธเิขา้
ศกึษา 

(No. Admitted)

จํานวนที่
ลงทะเบยีน

(No. Enrolled)

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

สถติกิารรับนักศกึษาในแตล่ะปีการศกึษาของหลกัสตูร...

ปีการ
ศกึษา

นักศกึษา 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 รวม

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

รหสั
แรก
เขา้

จํานวนที่
ลงทะเบยีน

จํานวนนสิตินักศกึษาที่
จบภายในระยะเวลา

จํานวนนสิตินักศกึษาทีไ่มศ่กึษา
ตอ่ในปีการศกึษาที*่

< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็น
ตน้ไป

2554 96 1 82 3 6 0 1 1
2555 100 0 10 3
2556 98 3
2557 102

จํานวนนักศกึษาในแตล่ะปีการศกึษาในหลกัสตูร...

Success Rate and Drop-out Rate ของหลกัสตูร...



เกณฑก์ารประเมนิ
ระดบัหลกัสตูร:

ระดบัคณะ :
คะแนนทีไ่ดใ้นระดบัคณะ = ผลรวมของคะแนนทีไ่ดข้องทกุหลกัสตูรในคณะ

จํานวนหลกัสตูรในคณะทัง้หมด
 

ระดบัสถาบนั :
คะแนนทีไ่ดใ้นระดบัสถาบนั = ผลรวมของคะแนนทีไ่ดข้องทกุหลกัสตูรในสถาบนั

จํานวนหลกัสตูรในสถาบนัทัง้หมด

1 2 3 4 5 6 7
ไมม่กีาร
ดําเนนิงาน
ตามเกณฑท์ี่
กําหนด

มผีลการ
ดําเนนิงาน
เบือ้งตน้ 
(เป็นขอ้มลู
ดบิ เริม่มี
ระบบ แตย่ัง
ไมส่มบรูณ ์
ไมส่ามารถ/
ไมม่กีาร
วเิคราะห)์

มกีารเก็บ
ขอ้มลูอยา่ง
เป็นระบบ 
สามารถ/มี
ผลการ
วเิคราะหก์าร
ดําเนนิงาน
เทยีบกบั
เป้าหมาย 

3+มี
แนวโนม้ผล
การ
ดําเนนิงาน
ของระบบด ี
ทําให ้
เกดิผล
เป็นไป/ใน
ทศิทางตาม
เป้าหมายที่
กําหนด 

4+มกีาร
ดําเนนิงาน
เหนอืกวา่ที่
เกณฑ์
กําหนด 
สง่ผลใหเ้กดิ
การพัฒนา
ระบบ 

5+มผีลการ
ดําเนนิงานทีเ่ทา่หรอื
สงูกวา่คูเ่ทยีบใน
ระดบัชัน้นําของ
ประเทศ  มกีาร
ดําเนนิงานทีด่ี
ตอ่เนือ่ง สง่ผลใหก้าร
ดําเนนิงานเทยีบเทา่
หรอืสงูกวา่คูเ่ทยีบ 
(คูเ่ทยีบชัน้นํา
ระดบัประเทศ)

Excellent 
(Example 
of World-
class or 
Leading 
Practices)

C.1 Diagnostic Questions

• คณะ/สถาบนัมคีวามเห็นอยา่งไรเกีย่วกบัอตัราการ
รับเขา้ของนสิตินักศกึษา (Admission Rate)

• คณะ/สถาบนัมคีวามเห็นอยา่งไรเกีย่วกบัอตัราการ
สําเร็จการศกึษาของนสิตินักศกึษา (Success Rate)

• คณะ/สถาบนัมคีวามเห็นอยา่งไรเกีย่วกบัอตัราการคง
อยูข่องนสิตินักศกึษา (Pass Rate)

• คณะ/สถาบนัมมีาตรการหรอืการดําเนนิการใดที่
สนับสนุนใหก้ารคงอยู ่และอตัราการสําเร็จการศกึษา
มแีนวโนม้ในทศิทางทีด่ี



• สอบทานขอ้มลู
• วเิคราะห์
• ประเมนิแนวโนม้
• รว่มกําหนด
แนวทาง/
เป้าหมาย/
สนับสนุน
ทรัพยากร

สถาบนั

• สอบทานขอ้มลู
และผลการประเมนิ
คะแนนของ
หลกัสตูร

• สรปุคะแนนคณะ
ตามสตูร

• สง่ขอ้มลูให ้
สถาบนั

• รว่มกําหนด
แนวทาง/
เป้าหมาย/
สนับสนุน
ทรัพยากร

คณะ

• เก็บขอ้มลู
• ประเมนิคะแนน
จาก rubric

• สง่ขอ้มลูใหค้ณะ
• ดําเนนิการ/
พัฒนา/ปรับปรงุ

ภาควชิา

แนวทางการดําเนนิการในแตล่ะระดบั



โครงสรา้งเอกสารและรายงาน
การประเมนิตนเอง

CUPT QA

ระดบัคณะ/สถาบนั
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SAR for
AUN-QA
หลักสูตร 1

SAR for
AUN-QA
หลักสูตร 2

SAR for
AUN-QA
หลักสูตร 3

SAR for
CUPT
คณะ
A

SAR for 
CUPT
คณะ
B

SAR for
CUPT
สถาบัน

OP สถาบัน
CUPT จากคณะ

OP คณะ
CUPT จากหลักสูตร

องค์ 1
AUN-QA

องค์ 1
AUN-QA

องค์ 1
AUN-QA

OP คณะ
CUPT จากหลักสูตร



Organizational Profile  โครงรา่งองคก์ร

• ความสําคญัของการเริม่ตน้ดว้ยโครงรา่งองคก์ร

เป็นจดุเริม่ตน้ในการตรวจประเมนิดว้ยตนเอง (self-assessment)

ชว่ยระบสุารสนเทศทีสํ่าคญั (Key information) ทีข่าดหายไป

มุง่เนน้ทีข่อ้กําหนดและผลลพัธข์องการดําเนนิการทีสํ่าคญั
(Key performance requirements and results)

หากสารสนเทศในประเด็นใด ขดัแยง้กนั หรอื มนีอ้ย หรอื ไมม่ ีสามารถใช ้
ประเด็นเหลา่นีใ้นการวางแผนปรับปรงุ (action planning)

Organizational Profile  โครงรา่งองคก์ร

OP ทําใหอ้งคก์รเขา้ใจลกึซึง้เกีย่วกบัปัจจัยภายในและ
ภายนอกทีสํ่าคญั ซึง่กําหนดสภาพแวดลอ้มดา้นการดําเนนิงาน

• ปัจจัย ประกอบดว้ย พันธกจิ วสิยัทัศน ์คา่นยิม สมรรถนะหลกัของ
องคก์ร สภาพแวดลอ้มดา้นการแขง่ขนั ความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบ
เชงิกลยทุธ ์(สง่ผลกระทบตอ่วธิกีารดําเนนิการและการตัดสนิใจของ
องคก์ร)

OP จะชว่ยใหอ้งคก์รเขา้ใจวถิกีารดําเนนิงานไดด้ขี ึน้

• เพือ่ใหบ้รรลผุลสําเร็จของสถาบนั ทัง้ปัจจบุนัและอนาคต
• องคก์รมคีวามยั่งยนื
• ทราบความจําเป็น โอกาส และขอ้จํากดัทีม่ผีลตอ่ระบบการบรหิาร
จัดการ
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หลกัสตูรหลกัสตูร ผูใ้ช้ผูใ้ช้

บรกิารวชิาการ ผูใ้ช้ผูใ้ช้

นกัเรยีน

บณัฑติ

วสิยัทศัน์

พนัธกจิ
จดุประสงค์

. . . . 
.
. 
.

บคุลากร

สนิทรพัย์
กฎ ระเบยีบ

ลกูคา้กลุม่อืน่

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

ผูส้ง่มอบ

คูค่วามรว่มมอื

ลําดบัการแขง่ขนั

ระบบการปรบัปรงุ
ผลการดาํเนนิการ

บรบิทเชงิกลยทุธ์

ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ

การเปลีย่นแปลงความสามารถในการ
แขง่ขนั

ก. สภาพแวดลอ้มขององคก์ร
ข. ความสมัพันธร์ะดบัองคก์ร
ก. สภาพดา้นการแขง่ขนั
ข. บรบิทเชงิกลยทุธ์
ค. ระบบการปรับปรงุผลการดําเนนิการ

P.1 ลกัษณะขององคก์ร: 
คณุลกัษณะทีส่าํคญัของคณะ/สถาบนัคอือะไร

ก. สภาพแวดลอ้มขององคก์ร
(1) หลกัสตูรและการบรกิาร
(2) วสิยัทศันแ์ละพนัธกจิ จดุประสงค์
(3) ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร
(4) สนิทรพัย์
(5) กฎระเบยีบขอ้บงัคบั

ข. บรบิทเชงิกลยทุธ์
(1) โครงสรา้งองคก์ร
(2) ผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อ ืน่ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
(3) ผูส้ง่มอบและคูค่วามรว่มมอื



P.2 สภาวการณข์ององคก์ร: 
สภาวการณเ์ชงิกลยทุธข์องคณะ/สถาบนัเป็นอยา่งไร

ก. ดา้นการแขง่ขนั
(1)ลาํดบัในการแขง่ขนั
(2)การเปลีย่นแปลงความสามารถในการแขง่ขนั
(3)ขอ้มลูเชงิเปรยีบเทยีบ

ข. บรบิทเชงิกลยทุธ์

ค. ระบบการปรบัปรงุผลการดาํเนนิการ

ระบบการประเมนิ



การประเมนิระดบัหลกัสตูรการประเมนิระดบัหลกัสตูร

หลกัสตูรท่ีมีกาํหนดตรวจ 
AUN-QA ตามรอบปีการศึกษา

หลกัสตูรท่ี ไม่มี กาํหนดตรวจ AUN-
QA ตามรอบปีการศึกษา

 ผลตามองค ์1
 ผลการประเมินตนเองตาม

เกณฑ ์AUN-QA ท่ีมีข้อมลู
ย้อนหลงัอย่างน้อย 3 ปี

เคยตรวจตามเกณฑ ์
AUN-QA

ไม่เคยตรวจตาม
เกณฑ ์AUN-QA

ผลตามองค ์1 ผลตามองค ์1
ปรบัปรงุ SAR จดัทาํและเผยแพร่

Program Profile 
ผลการพฒันาและ
ปรบัปรงุตาม
ข้อเสนอแนะ

ดาํเนินการตาม
เกณฑ์ AUN-QA

ส่ง SAR ให้กรรมการอย่าง
น้อย 15 วนัก่อนการประเมิน

หลกัสตูรทีม่กีาํหนดตรวจ AUN-
QA ตามรอบปีการศกึษา

หลกัสตูรที ่ไมม่ ีกาํหนด
ตรวจ  AUN-QA ตามรอบ

ปีการศกึษา

• ประธาน 1 คน กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
• มาจากภายนอกคณะ อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 50
• อยา่งนอ้ยหนึง่คนควรมคีณุวฒุใินสาขาวชิา
ทีต่รงหรอืใกลเ้คยีงหรอืเกีย่วขอ้งกบั
สาขาวชิาทีข่อรับการประเมนิ กรรมการภายในคณะ แตต่า่ง

หลกัสตูร

ประธานจากภายในสถาบนั แต่
อยูน่อกคณะทีห่ลกัสตูรสงักดั

คณะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ

การประเมนิระดบัหลกัสตูร (กรรมการประเมนิ)การประเมนิระดบัหลกัสตูร (กรรมการประเมนิ)

ถา้ตอ้งการให ้สกอ เผยแพรห่ลกัสตูร ตอ้งมี
ผลประเมนิจากผูป้ระเมนิภายนอก 2 ใน 3 
ของจาํนวนผูป้ระเมนิ และตอ้งมผีลประเมนิ
ในระดบัดตีอ่เนือ่งกนั 2 ปี 



หลกัสตูรทีม่กีาํหนดตรวจ AUN-
QA สากลตามรอบปีการศกึษา 
ระยะเวลาประเมนิ 21/2 วนั

หลกัสตูรทีไ่มม่กีาํหนด
ตรวจ AUN-QA ตาม
รอบปีการศกึษา

Desktop Assessment/
Internal Assessment

CDS
SAR

Opening Meeting
การนําเสนอผลการดาํเนินงาน
การตรวจเอกสาร
การสมัภาษณ์ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 6 กลุ่ม 1.ผูบ้รหิาร 2.
อาจารย ์3.เจา้หน้าที ่4.นกัศกึษา 5.ศษิยเ์ก่า 6.ผูใ้ชบ้ณัฑติ
การเยีย่มชมสถานที่
Closing Meeting
รายงานผลภายใน 15 วนัหลงัจากตรวจประเมนิ และสง่ 

CDS ให ้สกอ. ผา่นระบบ CHE QA Online

การประเมนิระดบัหลกัสตูร (ข ัน้ตอนการประเมนิ)การประเมนิระดบัหลกัสตูร (ข ัน้ตอนการประเมนิ)

ผลประเมินองค ์1
ผา่น เสนอต่อสาธารณชน และ สกอ. (รวมถงึ program profile/SAR และรายชือ่ผูป้ระเมนิ)
ไม่ผา่น เสนอต่อสาธารณชนเฉพาะ program profile / SAR

การประเมนิระดบัคณะ/สถาบนั (จดัทาํ SAR)การประเมนิระดบัคณะ/สถาบนั (จดัทาํ SAR)

• OP

• ตามเกณฑ ์CUPT Indicator

• ส่ง SAR ให้กรรมการ 15 วนัก่อนการประเมิน



การประเมนิระดบัคณะ/สถาบนั (กรรมการประเมนิ)การประเมนิระดบัคณะ/สถาบนั (กรรมการประเมนิ)

ระดบัคณะ ระดบัสถาบนั

คณะแต่งตัง้
คณะกรรมการ

ประธานจากภายนอก ดาํรง
ตาํแหน่ง รองคณบดีหรอืเทียบเท่า
ขึน้ไป ทัง้อดีตและปัจจบุนั

• ผูป้ระเมินอย่างน้อย 3 ท่าน
• ผูป้ระเมินทัง้หมดมาจากภายนอก
คณะอย่างน้อยร้อยละ 50

• ผูป้ระเมินอย่างน้อย 5 ท่าน
• ผูป้ระเมินทัง้หมดมาจากภายนอก
คณะอย่างน้อยร้อยละ 50

ประธานจากภายนอก ดาํรง
ตาํแหน่ง รองอธิการบดีขึน้ไป ทัง้
อดีตและปัจจบุนั

สถาบนัแต่งตัง้
คณะกรรมการ

ระดบัคณะ ระดบัสถาบนั

 Opening Meeting
 การนําเสนอผลการดาํเนินงาน
 การตรวจเอกสาร
 การสมัภาษณ์ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
 การเยีย่มชมสถานที่
 Closing Meeting
 รายงานผลภายใน 15 วนัหลงัจากตรวจประเมนิ และสง่ CDS ให ้

สกอ. ผา่นระบบ CHE QA Online

การประเมนิระดบัคณะ/สถาบนั (ข ัน้ตอนการประเมนิ)การประเมนิระดบัคณะ/สถาบนั (ข ัน้ตอนการประเมนิ)

ระยะเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 2 วนั ระยะเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 3 วนั


