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ระบบประกันคุณภาพ
CUPT QA
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ระบบ CUPT QA 2557
ระดับคณะ/สถาบัน

ระดับ
หลักสูตร

บริบทองค์กร

องค์ 1
การกํากับ
มาตรฐาน

ี้ ลัก
14 ตัวบ่งชห

อย่างน ้อย 6
ตัวบ่งชเี้ ลือก

องค์ 2
AUN-QA

้ วมกัน
ฉบับนํ าร่องโดย สามพระจอม 9 มิถน
ุ ายน 2558 มี 8 ตัวบ่งชเี้ ลือกทีท
่ งั ้ สามพระจอมเลือกใชร่11

ระบบ CUPT QA 2558
ระดับคณะ/สถาบัน

ระดับ
หลักสูตร

โครงร่างองค์กร

องค์ 1
การกํากับ
มาตรฐาน

Organizational Profile

ี้ ลัก
13 ตัวบ่งชห
C.1 - C.13

3 ตัวบ่งชเี้ ลือก
S.1 - S.3
ตัวบ่งชเี้ ลือกของ 3 พระจอมฯ

องค์ 2
AUN-QA v.3
12

ระดับหลักสูตร
องค์ 1 การกํากับมาตรฐาน
องค์ 2 AUN QA

CUPT QA 2557
องค์ 1 กํากับมาตรฐาน

CUPT QA 2557
องค์ 1 การกํากับมาตรฐาน (12 ข ้อย่อย)
minimum requirement ตามกฎหมาย

สกอ. แจ ้งยกเลิกใชข้ ้อ 12 ทีเ่ กีย
่ วกับ มคอ. เป็ น
เกณฑ์ประกันคุณภาพเมือ
่ ปลายปี 2557

CUPT QA 2557
องค์ 1 กํากับมาตรฐาน

ทํา มคอ 3-7 ตามรูปแบบทีเ่ คยจัดทําในปี กอ
่ นๆ
(ตามประกาศฯ มคอ. 2552 และ 2554)
้
หรือใชระบบฐานข
้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้อง ของแต่ละสถาบัน
จัดทํา SAR ของระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
เพียงฉบ ับเดียว

ระบบ CUPT QA 2558 - ระดับหลักสูตร

องค์ 1 การกํากับมาตรฐาน
• ปฏิบต
ั ต
ิ ามประกาศทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ึ ษาธิการ
• ประกาศกระทรวงศก
• เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
• แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ึ ษา
ระดับอุดมศก
ึ ษาแห่งชาติ
• กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศก

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

CUPT QA 2558
องค์ 2 AUN-QA

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

How ELO’s are translated into the programme and can be achieved via teaching
and learning strategy and student assessment
2

Programme
Specification

Programme Structure
& Content

Input of the process:

1
6

Expected
Learning
Outcomes

3

Academic Staff
Quality

4Teaching & Learning

7

5

Student
Assessment

8

Support Staff Quality

10

Approach

Student Quality &
Support

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

9

Facilities &
Infrastructure

Quality Enhancement

11

Output

Quality Assurance and (Inter)national Benchmarking

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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IQA
Stakeholders’ Needs

Improvement

Graduate
Competencies
Standardisation

Acti
on

Pla
n

Che
ck

Purpose
Do

Learning
Outcomes

Feedback/
Evaluation
Curriculum

Results & Analysis
Assessment

Learning & Teaching

ระดับคณะ/สถาบัน
CUPT Indicators

CUPT QA ระด ับคณะและสถาบ ัน CUPT QA ระด ับคณะและสถาบ ัน
2557
2558
โครงร่างองค์กร
โครงร่างองค์กร
(Organization Profile)
(Organization Profile)
ตัวบ่งชรี้ ะดับคณะและสถาบัน
ึ ษา
C.1
อัตราการสําเร็จการศก
ิ นักศก
ึ ษา
ของนิสต

C.1
การรับและการสําเร็จ
ึ ษาของนิสต
ิ นักศก
ึ ษา
การศก

C.2
ร ้อยละของบัณฑิตปริญญา
ี
ตรีทไี่ ด ้งานทําหรือประกอบอาชพ
อิสระภายใน 1 ปี
C.3
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
ึ ษา
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศก
แห่งชาติ
ึ ษามี
C.4
ผู ้เรียนระดับบัณฑิตศก
ผลงานตีพม
ิ พ์เผยแพร่

C.2
การได ้งานทําของบัณฑิต
้
หรือการใชประโยชน์
ในการประกอบ
ี
วิชาชพ
C.3

คุณภาพบัณฑิต

C.4

ผลงานของผู ้เรียน
CUPT QA 2558 ฉบับ 04/03/59

CUPT QA ระด ับคณะและสถาบ ัน
2557
C.5
อาจารย์ประจําคณะทีม
่ ี
คุณวุฒป
ิ ริญญาเอก
C.6
อาจารย์ประจําคณะทีด
่ ํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ
C.7
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย
C.8
อาจารย์ได ้รับการพัฒนา
C.9
ร ้อยละของหลักสูตรในคณะ
ทีผ
่ า่ นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

CUPT QA ระด ับคณะและสถาบ ัน
2558
C.5

คุณสมบัตข
ิ องอาจารย์

C.6
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย
C.10 บุคลากรได ้รับการพัฒนา
C.7

การกํากับมาตรฐานหลักสูตร

CUPT QA 2558 ฉบับ 04/03/59

CUPT QA ระด ับคณะและสถาบ ัน CUPT QA ระด ับคณะและสถาบ ัน
2557
2558
C.10 บทบาทและหน ้าทีข
่ อง
ผู ้บริหารมหาวิทยาลัย
C.10.1 บทบาทและหน ้าทีข
่ องสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจําคณะ
C.10.2 การปฏิบต
ั ต
ิ ามบทบาท
หน ้าทีข
่ องผู ้บริหารสถาบัน
C.10.3 การปฏิบต
ั ต
ิ ามบทบาท
หน ้าทีข
่ องคณบดี

C.8
การปฎิบต
ั ต
ิ ามบทบาทหน ้าที่
ของผู ้บริหารมหาวิทยาลัย
ั ต
ิ ามบทบาทหน ้าที่
C.8.1 การปฏิบต
ของกรรมการประจําคณะ/สภา
มหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบต
ั ต
ิ ามบทบาทหน ้าที่
ของผู ้บริหารคณะ/ผู ้บริหารสถาบัน

CUPT QA 2558 ฉบับ 04/03/59

CUPT QA ระด ับคณะและสถาบ ัน CUPT QA ระด ับคณะและสถาบ ัน
2557
2558
C.11 บุคลากรสายสนับสนุนได ้รับ
C.10 บุคลากรได ้รับการพัฒนา
การพัฒนา
C.11 ข ้อมูลป้ อนกลับจากผู ้มีสว่ น
ึ ษา
C.12 ความพึงพอใจของนักศก
ี
ได ้สว่ นเสย
C.13 การบริการวิชาการแก่สงั คม C.12 การบริการวิชาการแก่สงั คม
ของคณะและสถาบัน
ของคณะและสถาบัน
ิ ปะ C.13 การสง่ เสริมสนับสนุนศล
ิ ปะ
C.14 การสง่ เสริมสนับสนุนศล
และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม

CUPT QA 2558 ฉบับ 04/03/59

CUPT QA ระด ับคณะและสถาบ ัน CUPT QA ระด ับคณะและสถาบ ัน
2557
2558
C.2
การได ้งานทําของบัณฑิต
้
S.1
ระยะเวลาของการได ้งานทํา หรือการใชประโยชน์
ในการประกอบ
ี
วิชาชพ
S.2
ความพึงพอใจของอาจารย์ C.11 ข ้อมูลป้ อนกลับจากผู ้มีสว่ น
ี
และบุคลากร
ได ้สว่ นเสย
S.3
ความพึงพอใจของผู ้ใช ้
C.11 ข ้อมูลป้ อนกลับจากผู ้มีสว่ น
ี
ิ ย์เก่า
ได ้สว่ นเสย
บัณฑิต และศษ
S.4
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย S.1
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร ้างสรรค์
หรืองานสร ้างสรรค์

CUPT QA 2558 ฉบับ 04/03/59

CUPT QA ระด ับคณะและสถาบ ัน CUPT QA ระด ับคณะและสถาบ ัน
2557
2558
ึ ษาเต็มเวลา
S.5
จํานวนนักศก
C.5
คุณสมบัตข
ิ องอาจารย์
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
S.6
Student mobility
S.7
การบริหารของคณะเพือ
่ การ
กํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุม
่ สถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ/สถาบัน
S.8
Green University

S.2

Student mobility

C.9
ผลการบริหารและจัดการ
ของผู ้บริหารคณะ/สถาบัน
S.3

Green University

CUPT QA 2558 ฉบับ 04/03/59

เกณฑ์ระด ับหล ักสูตรที่
เกีย
่ วข้อง
Program Profile
AUN-QA Criteria
8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2

องค์ประกอบ CUPT QA ระด ับคณะและสถาบ ัน
โครงร่างองค์กร (Organization Profile)
ี้ ลัก (Core Indicators) ระดับคณะและสถาบัน
ตัวบ่งชห
ึ ษาของนิสต
ิ นั กศก
ึ ษา
C.1 การรับและการสําเร็จการศก
้
C.2 การได ้งานทําของบัณฑิต หรือการใชประโยชน์
ในการประกอบ
ี
วิชาชพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
C.4 ผลงานของผู ้เรียน
C.5 คุณสมบัตข
ิ องอาจารย์
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนั กวิจัย
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
C.8 การบริหารและจัดการของผู ้บริหารมหาวิทยาลัย
C.8.1 การปฏิบต
ั ต
ิ ามบทบาทหน ้าทีข
่ องกรรมการประจําคณะ/สภา
มหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบต
ั ต
ิ ามบทบาทหน ้าทีข
่ องผู ้บริหารคณะ/ผู ้บริหารสถาบัน
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู ้บริหารคณะ/สถาบัน

11.3
10.6, 11.5
11.4
6.2, 6.4
6.7, 11.4

C.10 บุคลากรได ้รับการพัฒนา
ี
C.11 ข ้อมูลป้ อนกลับจากผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย

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

C.12 การบริการวิชาการแก่สงั คมของคณะและสถาบัน
ิ ปะและวัฒนธรรม
C.13 การสง่ เสริมสนับสนุนศล
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ั พันธ์ระหว่าง CUPT Indicators ระดับคณะ/สถาบัน
ความสม
กับ AUN-QA ในระดับหลักสูตร
Stakeholders Needs

Programme
Specification

2

1

Expected
Learning
Outcomes

C.5, C.10
6

Academic
Staff Quality

Programme Structure
3
& Content
7

C.10

Support Staff Quality

10

Teaching & Learning
4
Approach
8

C.1, C.11

Student Quality
Support

Quality Enhancement

11

Output

&

5

Student
Assessment
9

Facilities &
Infrastructure

C.3, C.11
C.1 ‐ C.4,
C.6, S.1

Quality Assurance and (Inter)national Benchmarking

A
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
s
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29

Concept
Monitoring

1
ไม่มก
ี าร
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์ท ี่
กําหนด

2
มีผลการ
ดําเนินงาน
เบือ
้ งต ้น
(เป็ นข ้อมูล
ดิบ เริม
่ มี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มก
ี าร
วิเคราะห์)

Control

3
มีการเก็บ
ข ้อมูลอย่าง
เป็ นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เป้ าหมาย

4
3+มี
แนวโน ้มผล
การ
ดําเนินงาน
ของระบบดี
ทําให ้
เกิดผล
เป็ นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้ าหมายที่
กําหนด

Bench
marking

5
4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
กําหนด
สง่ ผลให ้เกิด
การพัฒนา
ระบบ

Improve
ment

6
5+มีผลการ
ดําเนินงานทีเ่ ท่าหรือ
สูงกว่าคูเ่ ทียบใน
ั ้ นํ าของ
ระดับชน
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานทีด
่ ี
ต่อเนือ
่ ง สง่ ผลให ้
การดําเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูงกว่า
ั้
คูเ่ ทียบ (คูเ่ ทียบชน
นํ าระดับประเทศ)

Excellence

7
Excellent
(Example
of Worldclass or
Leading
Practices)
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AUN‐QA v.3 Rating’s Description
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.

Inadequate and Improvement is Necessary

2

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

Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate

3

4

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

Adequate as Expected

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

Better Than Adequate

5

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

Example of Best Practices

6

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

Excellent (Example of World-class or Leading Practices)

7

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.

ึ ษาของนิสต
ิ
C.1 การรับและการการสําเร็จการศก
ึ ษา
นักศก
• ผลการดําเนินหลักของหลักสูตร  คณะ  สถาบัน
้
• คณะนํ าข ้อมูลจากหลักสูตรมาใชในการประเมิ
น
ภาพรวม
• หลักสูตรดําเนินการตาม AUN 8.1-8.3 และ AUN
11.1 และ AUN 11.2

32

AUN.8 Student Quality and Support

AUN.11 Output

34

ึ ษาของนิสต
ิ
C.1การรับและการการสําเร็จการศก
ึ ษา
นักศก
้ ้กับ AUN
• เก็บข ้อมูลดังแสดงในตัวอย่างและนํ าไปใชได
11.1 และ AUN 11.2 และ AUN 8.1 AUN 8.2 และ
AUN 8.3

ึ ษาในแต่ละปี การศก
ึ ษาของหลักสูตร...
สถิตก
ิ ารรับนักศก
ภาค/
ปี การ
ึ ษา
ศก
1/2554
1/2555
1/2556
1/2557

จํานวน
ผูส
้ ม ัคร
(No.
Applied)

จํานวนที่
ประกาศร ับ
(No. Offered)

ิ ธิเข้า
จํานวนผูม
้ ส
ี ท
ึ ษา
ศก
(No. Admitted)

จํานวนที่
ลงทะเบียน
(No. Enrolled)

298
321
315
327

105
120
105
105

100
122
105
103

96
100
98
102
35

ึ ษาในแต่ละปี การศก
ึ ษาในหลักสูตร...
จํานวนนักศก
ึ ษา
ปี การ
นักศก
ึ ษา
ศก
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
2554
96
87
78
80
2555
100
90
85
77
2556
98
90
90
83
2557
102
95
87
89

> ปี 4
10
8
11
9

รวม
351
360
372
382

Success Rate and Drop-out Rate ของหลักสูตร...
รหัส
แรก
เข ้า

จํานวนที่
ลงทะเบียน

2554
2555
2556
2557

96
100
98
102

ิ นักศก
ึ ษาที่
จํานวนนิสต
จบภายในระยะเวลา
< 4 ปี
4 ปี > 4 ปี
1
0
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3

ิ นักศก
ึ ษาทีไ่ ม่ศก
ึ ษา
จํานวนนิสต
ึ ษาที*
ต่อในปี การศก
่
1
2
3
4 เป็ น
ต ้นไป
6
0
1
1
10
3
3

เกณฑ์การประเมิน
ระด ับหล ักสูตร:
1
ไม่มก
ี าร
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์ท ี่
กําหนด

2
มีผลการ
ดําเนินงาน
เบือ
้ งต ้น
(เป็ นข ้อมูล
ดิบ เริม
่ มี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มก
ี าร
วิเคราะห์)

3
มีการเก็บ
ข ้อมูลอย่าง
เป็ นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์การ
ดําเนินงาน
เทียบกับ
เป้ าหมาย

4
3+มี
แนวโน ้มผล
การ
ดําเนินงาน
ของระบบดี
ทําให ้
เกิดผล
เป็ นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้ าหมายที่
กําหนด

5
4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
กําหนด
สง่ ผลให ้เกิด
การพัฒนา
ระบบ

6
5+มีผลการ
ดําเนินงานทีเ่ ท่าหรือ
สูงกว่าคูเ่ ทียบใน
ั ้ นํ าของ
ระดับชน
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานทีด
่ ี
ต่อเนือ
่ ง สง่ ผลให ้การ
ดําเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคูเ่ ทียบ
ั ้ นํ า
(คูเ่ ทียบชน
ระดับประเทศ)

7
Excellent
(Example
of Worldclass or
Leading
Practices)

ระด ับคณะ :

คะแนนทีไ่ ด ้ในระดับคณะ = ผลรวมของคะแนนทีไ่ ด ้ของทุกหลักสูตรในคณะ
จํานวนหลักสูตรในคณะทัง้ หมด

ระด ับสถาบ ัน :
คะแนนทีไ่ ด ้ในระดับสถาบัน = ผลรวมของคะแนนทีไ่ ด ้ของทุกหลักสูตรในสถาบัน
จํานวนหลักสูตรในสถาบันทัง้ หมด

C.1 Diagnostic Questions
• คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกีย
่ วกับอัตราการ
ิ นักศก
ึ ษา (Admission Rate)
รับเข ้าของนิสต
• คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกีย
่ วกับอัตราการ
ึ ษาของนิสต
ิ นักศก
ึ ษา (Success Rate)
สําเร็จการศก
• คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกีย
่ วกับอัตราการคง
ิ นักศก
ึ ษา (Pass Rate)
อยูข
่ องนิสต
• คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดําเนินการใดที่
ึ ษา
สนับสนุนให ้การคงอยู่ และอัตราการสําเร็จการศก
มีแนวโน ้มในทิศทางทีด
่ ี

แนวทางการดําเนินการในแต่ละระดับ

ภาควิชา

คณะ

สถาบัน

• เก็บข ้อมูล
• ประเมินคะแนน
จาก rubric
• สง่ ข ้อมูลให ้คณะ
• ดําเนินการ/
พัฒนา/ปรับปรุง

• สอบทานข ้อมูล
และผลการประเมิน
คะแนนของ
หลักสูตร
• สรุปคะแนนคณะ
ตามสูตร
• สง่ ข ้อมูลให ้
สถาบัน
• ร่วมกําหนด
แนวทาง/
เป้ าหมาย/
สนับสนุน
ทรัพยากร

•
•
•
•

สอบทานข ้อมูล
วิเคราะห์
ประเมินแนวโน ้ม
ร่วมกําหนด
แนวทาง/
เป้ าหมาย/
สนับสนุน
ทรัพยากร

โครงสร ้างเอกสารและรายงาน
การประเมินตนเอง
CUPT QA
ระดับคณะ/สถาบัน

SAR for
CUPT

สถาบัน

สถาบัน
CUPT จากคณะ
OP

SAR for
CUPT
คณะ
A

คณะ
CUPT จากหลักสูตร
OP

SAR for
AUN-QA

หลักสูตร 1
องค์ 1
AUN-QA

SAR for
AUN-QA

หลักสูตร 2
องค์ 1
AUN-QA

SAR for
CUPT
คณะ
B

คณะ
CUPT จากหลักสูตร
OP

SAR for
AUN-QA

หลักสูตร 3
องค์ 1
AUN-QA
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Organizational Profile โครงร่างองค์กร
• ความสําคัญของการเริม
่ ต ้นด ้วยโครงร่างองค์กร
เป็ นจุดเริม
่ ต ้นในการตรวจประเมินด ้วยตนเอง (self-assessment)
ชว่ ยระบุสารสนเทศทีส
่ ําคัญ (Key information) ทีข
่ าดหายไป
มุง่ เน ้นทีข
่ ้อกําหนดและผลลัพธ์ของการดําเนินการทีส
่ ําคัญ
(Key performance requirements and results)
หากสารสนเทศในประเด็นใด ขัดแย ้งกัน หรือ มีน ้อย หรือ ไม่ม ี สามารถใช ้
ประเด็นเหล่านีใ้ นการวางแผนปรับปรุง (action planning)

Organizational Profile โครงร่างองค์กร
OP ทําให ้องค์กรเข ้าใจลึกซงึ้ เกีย
่ วกับปั จจัยภายในและ
ภายนอกทีส
่ ําคัญ ซงึ่ กําหนดสภาพแวดล ้อมด ้านการดําเนินงาน
ั ทัศน์ ค่านิยม สมรรถนะหลักของ
• ปั จจัย ประกอบด ้วย พันธกิจ วิสย
องค์กร สภาพแวดล ้อมด ้านการแข่งขัน ความท ้าทายและความได ้เปรียบ
ิ ใจของ
เชงิ กลยุทธ์ (สง่ ผลกระทบต่อวิธก
ี ารดําเนินการและการตัดสน
องค์กร)

OP จะชว่ ยให ้องค์กรเข ้าใจวิถก
ี ารดําเนินงานได ้ดีขน
ึ้
• เพือ
่ ให ้บรรลุผลสําเร็จของสถาบัน ทัง้ ปั จจุบน
ั และอนาคต
• องค์กรมีความยั่งยืน
• ทราบความจําเป็ น โอกาส และข ้อจํากัดทีม
่ ผ
ี ลต่อระบบการบริหาร
จัดการ

ก. สภาพแวดล ้อมขององค์กร
ั พันธ์ระดับองค์กร
ข. ความสม
ก. สภาพด ้านการแข่งขัน
ข. บริบทเชงิ กลยุทธ์
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ

ั ัศน์
วิสยท
พ ันธกิจ บริบทเชงิ กลยุทธ์
จุดประสงค์

ลําด ับการแข่งข ัน
การเปลีย
่ นแปลงความสามารถในการ
แข่งข ัน

บุคลากร
กฎ ระเบียบ
ิ ทร ัพย์
สน

ข้อมูลเชงิ เปรียบเทียบ
ระบบการปร ับปรุง
ผลการดําเนินการ

น ักเรียน

หล ักสูตร
่ มอบ
ผูส
้ ง
คูค
่ วามร่วมมือ

บ ัณฑิต

บริการวิชาการ
...

่ นได้สว
่ นเสย
ี
ผูม
้ ส
ี ว
ผูใ้ ช ้

ผูใ้ ช ้

ลูกค้ากลุม
่ อืน
่

.
.

P.1 ล ักษณะขององค์กร:
ํ ค ัญของคณะ/สถาบ ันคืออะไร
คุณล ักษณะทีส
่ า
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
(1) หล ักสูตรและการบริการ
ั ัศน์และพ ันธกิจ จุดประสงค์
(2) วิสยท
(3) ล ักษณะโดยรวมของบุคลากร
ิ ทร ัพย์
(4) สน
(5) กฎระเบียบข้อบ ังค ับ
ข. บริบทเชงิ กลยุทธ์
(1) โครงสร้างองค์กร
ี
(2) ผูเ้ รียน ลูกค้ากลุม
่ อืน
่ และผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย
่ มอบและคูค
(3) ผูส
้ ง
่ วามร่วมมือ
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P.2 สภาวการณ์ขององค์กร:
สภาวการณ์เชงิ กลยุทธ์ของคณะ/สถาบ ันเป็นอย่างไร
ก. ด้านการแข่งข ัน
(1)ลําด ับในการแข่งข ัน
(2)การเปลีย
่ นแปลงความสามารถในการแข่งข ัน
(3)ข้อมูลเชงิ เปรียบเทียบ
ข. บริบทเชงิ กลยุทธ์
ค. ระบบการปร ับปรุงผลการดําเนินการ

ระบบการประเมิน

การประเมินระด ับหล ักสูตร

หลักสูตรที่มีกาํ หนดตรวจ
AUN-QA ตามรอบปี การศึกษา
 ผลตามองค์ 1
 ผลการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ AUN-QA ที่มีข้อมูล
ย้อนหลังอย่างน้ อย 3 ปี
ส่ง SAR ให้กรรมการอย่าง
น้ อย 15 วันก่อนการประเมิน

หลักสูตรที่ ไม่มี กําหนดตรวจ AUNQA ตามรอบปี การศึกษา
เคยตรวจตามเกณฑ์ ไม่เคยตรวจตาม
AUN-QA
เกณฑ์ AUN-QA
ผลตามองค์ 1
ผลตามองค์ 1
ปรับปรุง SAR
จัดทําและเผยแพร่
Program Profile
ดําเนินการตาม
ผลการพัฒนาและ
เกณฑ์ AUN-QA
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ

การประเมินระด ับหล ักสูตร (กรรมการประเมิน)
หล ักสูตรทีม
่ ก
ี า
ํ หนดตรวจ AUNึ ษา
QA ตามรอบปี การศก

หล ักสูตรที่ ไม่ม ี กําหนด
ตรวจ AUN-QA ตามรอบ
ึ ษา
ปี การศก
ประธานจากภายในสถาบัน แต่
อยูน
่ อกคณะทีห
่ ลักสูตรสงั กัด

• ประธาน 1 คน กรรมการอย่างน ้อย 1 คน
• มาจากภายนอกคณะ อย่างน ้อยร ้อยละ 50
• อย่างน ้อยหนึง่ คนควรมีคณ
ุ วุฒใิ นสาขาวิชา
ทีต
่ รงหรือใกล ้เคียงหรือเกีย
่ วข ้องกับ
สาขาวิชาทีข
่ อรับการประเมิน
ถ้าต้องการให้ สกอ เผยแพร่หล ักสูตร ต้องมี
ผลประเมินจากผูป
้ ระเมินภายนอก 2 ใน 3
ของจํานวนผูป
้ ระเมิน และต้องมีผลประเมิน
ในระด ับดีตอ
่ เนือ
่ งก ัน 2 ปี

กรรมการภายในคณะ แต่ตา่ ง
หลักสูตร

คณะเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการ

การประเมินระด ับหล ักสูตร (ขนตอนการประเมิ
ั้
น)
หล ักสูตรทีม
่ ก
ี า
ํ หนดตรวจ AUNึ ษา
QA สากลตามรอบปี การศก
ระยะเวลาประเมิน 21/2 ว ัน

หล ักสูตรทีไ่ ม่มก
ี า
ํ หนด
ตรวจ AUN-QA ตาม
ึ ษา
รอบปี การศก

Opening Meeting
การนําเสนอผลการดําเนินงาน
Desktop Assessment/
การตรวจเอกสาร
Internal Assessment
การสัมภาษณ์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย 6 กลุ่ม 1.ผูบ้ ริหาร 2.
อาจารย์ 3.เจ้าหน้าที่ 4.นักศึกษา 5.ศิษย์เก่า 6.ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
CDS
การเยีย่ มชมสถานที่
SAR
Closing Meeting
รายงานผลภายใน 15 วันหลังจากตรวจประเมิน และส่ง
CDS ให้ สกอ. ผ่านระบบ CHE QA Online
ผลประเมิ นองค์ 1
ผ่าน เสนอต่อสาธารณชน และ สกอ. (รวมถึง program profile/SAR และรายชือ่ ผูป้ ระเมิน)
ไม่ผา่ น เสนอต่อสาธารณชนเฉพาะ program profile / SAR

การประเมินระด ับคณะ/สถาบ ัน (จ ัดทํา SAR)

• OP
• ตามเกณฑ์ CUPT Indicator
• ส่ง SAR ให้กรรมการ 15 วันก่อนการประเมิน

การประเมินระด ับคณะ/สถาบ ัน (กรรมการประเมิน)

ระดับคณะ
• ผูป้ ระเมินอย่างน้ อย 3 ท่าน
• ผูป้ ระเมินทัง้ หมดมาจากภายนอก
คณะอย่างน้ อยร้อยละ 50
ประธานจากภายนอก ดํารง
ตําแหน่ ง รองคณบดีหรือเทียบเท่า
ขึน้ ไป ทัง้ อดีตและปัจจุบนั
คณะแต่งตัง้
คณะกรรมการ

ระดับสถาบัน
• ผูป้ ระเมินอย่างน้ อย 5 ท่าน
• ผูป้ ระเมินทัง้ หมดมาจากภายนอก
คณะอย่างน้ อยร้อยละ 50
ประธานจากภายนอก ดํารง
ตําแหน่ ง รองอธิ การบดีขึน้ ไป ทัง้
อดีตและปัจจุบนั

สถาบันแต่งตัง้
คณะกรรมการ

การประเมินระด ับคณะ/สถาบ ัน (ขนตอนการประเมิ
ั้
น)

ระดับคณะ

ระดับสถาบัน

ระยะเวลาประเมิ นไม่น้อยกว่า 2 วัน

ระยะเวลาประเมิ นไม่น้อยกว่า 3 วัน









Opening Meeting
การนําเสนอผลการดําเนินงาน
การตรวจเอกสาร
การสัมภาษณ์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
การเยีย่ มชมสถานที่
Closing Meeting
รายงานผลภายใน 15 วันหลังจากตรวจประเมิน และส่ง CDS ให้
สกอ. ผ่านระบบ CHE QA Online

