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Educators are continuously searching for novel ways to instruct students in engaging ways 

and prepare them for a multi-faceted job market. 

One pedagogical method, referred to as project-based learning, is gaining steam. 

http://www.scalefunder.com/project-based-learning/

This approach to 

education

aims to 

empower
students 

with skills 
adaptable to any 

economic 

modality.
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Expected Environment
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Organization Profile
Science & Technology

1 of 10 ASEAN …. 2020 
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30

ความสมัพันธร์ะหวา่ง CUPT Indicators ระดบัคณะ/สถาบนั 
กบั AUN-QA ในระดบัหลกัสตูร

Stakeholders Needs

Quality Assurance and (Inter)national Benchmarking

Expected 
Learning 
Outcomes
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Academic 
Staff Quality Support Staff Quality Facilities & 

Infrastructure
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Support

Programme 
Specification

Programme Structure 
& Content

Teaching & Learning 
Approach

Student 
Assessment

1

2 3 4 5

10

97 8

11

6

C.5, C.10 C.1, C.11

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

C.3, C.11

C.10



CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2557

CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2558

โครงรา่งองคก์ร 
(Organization Profile)

โครงรา่งองคก์ร 
(Organization Profile)

ตัวบง่ชีร้ะดบัคณะและสถาบัน
C.1 อตัราการสําเร็จการศกึษา
ของนสิตินักศกึษา

C.1 การรับและการสําเร็จ
การศกึษาของนสิตินักศกึษา

C.2 รอ้ยละของบัณฑติปรญิญา
ตรทีีไ่ดง้านทําหรอืประกอบอาชพี
อสิระภายใน 1 ปี

C.2 การไดง้านทําของบัณฑติ 
หรอืการใชป้ระโยชนใ์นการประกอบ
วชิาชพี 

C.3 คณุภาพบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา
แหง่ชาติ

C.3 คณุภาพบัณฑติ

C.4 ผูเ้รยีนระดับบัณฑติศกึษามี
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 คณุสมบัตขิองอาจารย์

C.7 ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจําและนักวจัิย

C.6 ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจําและนักวจัิย

C.8 อาจารยไ์ดรั้บการพัฒนา C.10 บคุลากรไดรั้บการพัฒนา
C.9 รอ้ยละของหลักสตูรในคณะ
ทีผ่า่นเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร C.7 การกํากบัมาตรฐานหลักสตูร
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CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2557

CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2558

C.10 บทบาทและหนา้ทีข่อง
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย
C.10.1บทบาทและหนา้ทีข่องสภา
มหาวทิยาลัย/กรรมการประจําคณะ
C.10.2การปฏบิัตติามบทบาท
หนา้ทีข่องผูบ้รหิารสถาบัน
C.10.3การปฏบิัตติามบทบาท
หนา้ทีข่องคณบดี

C.8 การปฎบิัตติามบทบาทหนา้ที่
ของผูบ้รหิารมหาวทิยาลัย
C.8.1 การปฏบิัตติามบทบาทหนา้ที่
ของกรรมการประจําคณะ/สภา
มหาวทิยาลัย
C.8.2 การปฏบิัตติามบทบาทหนา้ที่
ของผูบ้รหิารคณะ/ผูบ้รหิารสถาบัน

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 ขอ้มลูป้อนกลับจากผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี 

C.13 การบรกิารวชิาการแกส่งัคม
ของคณะและสถาบัน

C.12 การบรกิารวชิาการแกส่งัคม
ของคณะและสถาบัน

C.14 การสง่เสรมิสนับสนุนศลิปะ
และวฒันธรรม

C.13 การสง่เสรมิสนับสนุนศลิปะ
และวฒันธรรม
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CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2557

CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2558

S.1 ระยะเวลาของการไดง้านทํา
C.2 การไดง้านทําของบัณฑติ 
หรอืการใชป้ระโยชนใ์นการประกอบ
วชิาชพี

S.2 ความพงึพอใจของอาจารย์
และบคุลากร

C.11 ขอ้มลูป้อนกลับจากผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี

S.3 ความพงึพอใจของผูใ้ช ้
บัณฑติ และศษิยเ์กา่

C.11 ขอ้มลูป้อนกลับจากผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี

S.4 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิย
หรอืงานสรา้งสรรค์

S.1 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจัิย
หรอืงานสรา้งสรรค์
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CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2557

CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
2558

S.5 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลา
เทยีบเทา่ตอ่จํานวนอาจารยป์ระจํา C.5 คณุสมบัตขิองอาจารย์

S.6 Student mobility S.2 Student mobility 
S.7 การบรหิารของคณะเพือ่การ
กํากบัตดิตามผลลัพธต์ามพันธกจิ 
กลุม่สถาบัน และเอกลักษณข์อง
คณะ/สถาบัน

C.9 ผลการบรหิารและจัดการ
ของผูบ้รหิารคณะ/สถาบัน

S.8 Green University S.3 Green University 
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องคป์ระกอบ CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั
เกณฑร์ะดบัหลกัสูตรที่

เกีย่วขอ้ง
โครงรา่งองคก์ร (Organization Profile) Program Profile

ตวับง่ชีห้ลกั (Core Indicators) ระดบัคณะและสถาบัน 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 คณุภาพบัณฑติ 10.6, 11.5
C.4 ผลงานของผูเ้รยีน 11.4
C.5 คณุสมบัตขิองอาจารย์ 6.2, 6.4
C.6  ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจําและนักวจัิย 6.7, 11.4
C.7 การกํากับมาตรฐานหลกัสตูร  
C.8  การบรหิารและจัดการของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั
C.8.1 การปฏบิัตติามบทบาทหนา้ทีข่องกรรมการประจําคณะ/สภา
มหาวทิยาลยั
C.8.2 การปฏบิัตติามบทบาทหนา้ทีข่องผูบ้รหิารคณะ/ผูบ้รหิารสถาบัน

 

C.9 ผลการบรหิารและจัดการของผูบ้รหิารคณะ/สถาบัน

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 การบรกิารวชิาการแกส่งัคมของคณะและสถาบัน  
C.13 การสง่เสรมิสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรม  
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C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)
คําอธิบาย  (คณุภาพของการจัดการศึกษา)  AUN 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2

        การรับนิสิตนกัศึกษา การคงอยู่ และระยะเวลาในการผลติบณัฑิต 

ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาท่ีระบใุนโครงร่างองค์กร 

          ระบบการรับนิสิตนกัศึกษา ระบบดูแลนิสิตนกัศึกษาระหวา่งเรียน และ

ระบบการดูแลนิสิตนกัศึกษาเพ่ือใหนิ้สิตนกัศึกษาสามารถสาํเร็จการศึกษา
          

  ระยะเวลาการศึกษาระดบัปริญญาตรี เท่ากบัรอบระยะเวลาของหลกัสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี

          ระยะเวลาการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คือ  ระยะเวลาท่ีสาํเร็จการศึกษาในหลกัสูตร

ตามเกณฑม์าตรฐานบณัฑิตศึกษา โดยระดบัปริญญาโทเท่ากบั 5 ปี และระดบัปริญญาเอก

เท่ากบั 6 ปี
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1 2 3 4 5 6 7

ไม่มีการ

ดาํเนินงาน

ตามเกณฑท่ี์

กาํหนด

มีผลการ

ดาํเนินงาน

เบ้ืองตน้(เป็น

ข้อมูลดบิ เร่ิม

มีระบบแต่ยงั

ไม่สมบูรณ์ 

ไม่สามารถ/

ไม่มีการ

วิเคราะห์)

มีการเก็บ

ขอ้มูลอยา่ง

เป็นระบบ 

สามารถ/มีผล

การวเิคราะห์

การ

ดาํเนินงาน

เทียบกบั

เป้าหมาย

3+มีแนวโนม้

ผลการ

ดาํเนินงาน

ของระบบดี

ทาํให้เกิดผล

เป็นไป/ใน

ทิศทางตาม

เป้าหมายที่

กาํหนด 

4+มีการ

ดาํเนินงาน

เหนือกวา่ท่ี

เกณฑก์าํหนด 

ส่งผลให้เกิด

การพฒันา

ระบบ

5+มีผลการดาํเนินงาน

ท่ีเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ

ในระดบัชั้นนาํของ

ประเทศมีการ

ดาํเนินงานท่ีดีต่อเน่ือง 

ส่งผลให้การ

ดาํเนินงานเทียบเท่า

หรือสูงกวา่คู่เทียบ (คู่

เทียบชั้นนาํ

ระดบัประเทศ)

Excellent 

(Example 

of World-

class or 

Leading 

Practices)

ระดับหลักสูตร 

*การกาํหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ตอ้งถูกกาํหนดอยูใ่นprogram profile ของหลกัสูตร

ระดับคณะ               คะแนนท่ีไดใ้นระดบัคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีไดข้องทุกหลกัสูตรในคณะ

         จาํนวนหลกัสูตรในคณะทั้งหมด

ระดับสถาบัน  คะแนนท่ีไดใ้นระดบัสถาบนั = ผลรวมของคะแนนท่ีไดข้องทุกหลกัสูตรในสถาบนั

                            จาํนวนหลกัสูตรในสถาบนัทั้งหมด
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ภาค

การศึกษา/ปี

การศึกษา

จํานวนผู้สมัคร

(No. Applied)

จํานวนท่ี

ประกาศรับ

(No. Offered)

จํานวนผู้มีสิทธิ

เข้าศึกษา

(No. Admitted)

จํานวนท่ี

ลงทะเบียน

(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

ตวัอยา่งตารางเกบ็ขอ้มูลการรับเขา้ของนกัศึกษาในหลกัสูตร 

(ใชไ้ดก้บัหลกัสูตรในทุกระดบัการศึกษา)

*ขอ้มลูยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 ปีการศึกษา
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ปีการศึกษา

นักศึกษา

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

ตวัอยา่งตารางเกบ็ขอ้มูลจาํนวนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปี 

(ใชไ้ดก้บัหลกัสูตรในทุกระดบัการศึกษา)

* ขอ้มลูยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 ปีการศึกษา
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รหัสแรก

เข้า

จํานวนท่ี

ลงทะเบียน

จํานวนนิสิตนักศึกษาท่ี

จบภายในระยะเวลา

จํานวนนิสิตนักศึกษาท่ีไม่ศึกษาต่อในปี

การศึกษาท่ี*

< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป

2554 96 1 82 3 6 0 1 1

2555 100 0 10 3

2556 98 3

2557 102

ตวัอยา่งตารางเกบ็ขอ้มูลการคงอยูแ่ละการจบการศึกษาของ

นกัศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี

*จาํนวนนกัศึกษาท่ีไม่ศึกษาต่อหมายถึง นกัศึกษาท่ีพน้สภาพ ลาออก 

หรือตกออก ณ ปีนั้นๆ
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ภาคการศึกษา/

ปีการศึกษา

จํานวนผู้สมัคร

(No. Applied)

จํานวนท่ี

ประกาศรับ

(No. Offered)

จํานวนผู้มีสิทธิเข้า

ศึกษา

(No. Admitted)

จํานวนท่ี

ลงทะเบียน

(No. Enrolled)

1/2554 20 15 12 12

1/2555 22 20 15 15

2/2555 24 15 16 13

1/2556 25 20 20 18

1/2557 30 20 18 15

2/2557 25 15 15 15

1/2558 15 20 10 10

ระดับปริญญาโท / เอก

ตวัอยา่งตารางเกบ็ขอ้มลูการรับเขา้ของนกัศึกษาในหลกัสูตร 

(ใชไ้ดก้บัหลกัสูตรในทุกระดบัการศึกษา)

* ขอ้มูลยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 ปีการศึกษา และขอ้มูลสอดคลอ้งกบัขอ้มูลในตารางการคงอยู่
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ปีการศึกษา นักศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม

2554 12 15 10 5 3 45

2555 28

2556 18

2557 30

ตวัอยา่งตารางเกบ็ขอ้มูลจาํนวนนกัศึกษาในแต่ละชั้นปีของ

นกัศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาโท/เอก

* ขอ้มลูยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 ปีการศึกษา
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รหัสแรก

เข้า

จํานวนที่

ลงทะเบียน

จํานวนนักศึกษาจบภายในระยะเวลา (ปี) จํานวนนักศึกษาที่ไม่

ศึกษาต่อในปีการศึกษาที่

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 3 เป็น

ต้นไป

1/2554

1/2555

2/2555

1/2556

1/2557

2/2557

1/2558

ตวัอยา่งตารางเกบ็ขอ้มลูการคงอยูแ่ละการจบการศึกษาของ

นกัศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาโท/เอก
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การรับเข้า

Process มาจากไหน  (กลุ่มลูกค้า) ตัง้เป้าหมายให้เหมาะ

               ด้วยวธีิการใด (รับตรง รับกลาง รับโควต้า) ควรจะรับแบบไหนต่อ

               คะแนนรับเข้าเป็นอย่างไร (อ่อน เก่ง ตรงไหน) 

               หาวธีิพัฒนา และเตรียมความพร้อมให้อย่างไร

เท่าไหร่ (จาํนวน) แบบไหน (คุณสมบัต)ิ

Plan ประมาณการรายได้

       แนวโน้มความต้องการ อัตราส่วน : สมัคร/มาสอบ/สอบได้/ลงทะเบยีน

INPUT
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การคงอยู่และการจบ

Process อยู่เพราะอะไร ระบบการเรียนการสอน การสนับสนุน

               หายไปเพราะอะไร ควรจะทาํอย่างไรต่อ

               จบได้เป็นอย่างไร (อ่อน เก่ง ตรงไหน ตามเวลากาํหนด) 

               หาวธีิพัฒนา และเตรียมความพร้อมต่อให้อย่างไร

เท่าไหร่ (จาํนวน) แบบไหน (คุณสมบัต)ิ

Plan บริหารรายได้ รายจ่าย

         แนวโน้มหลักสูตรอนาคต อัตราส่วน : ยังอยู่/หายไป/จบได้

INPUT
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LO เข้ามา

PO ออกไป

PLAN ต้องการเท่าไหร่

PLAN จบเท่าไหร่

การรับเข้า

หายมากผดิปกต ิทาํอย่างไร?

RISK ให้หายไปเท่าไหร่? การคงอยู่

ผลสาํเร็จ

TARGET

process
รับ เรียน การจบ หลักสูตร

49มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์



C.2   การได้งานทาํของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์

         ในการประกอบอาชีพ

คําอธิบาย  (ความสําเร็จของหลักสูตรและบัณฑิต) AUN 11.3

บณัฑิต ไดง้านทาํหรือมีกิจการของตนเองหรือมีการใชป้ระโยชน์  จาก   

การศึกษาในการประกอบวิชาชีพ 

 ทั้งท่ีมีรายได้ประจาํและไม่มีรายได้   ภายในระยะเวลาตามเป้าหมายของ

ผูใ้ชบ้ณัฑิต หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ

หมายเหตุ  มหาวิทยาลยัไม่จาํกดัรับ มหาวิทยาลยัสงฆ ์มหาวิทยาลยัท่ีรับนกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระอยูแ่ลว้ หรือหลกัสูตรในระดบับณัฑิตศึกษา ควร

กาํหนดวิธีการประเมินการใชป้ระโยชน ์ท่ีสะทอ้นความสาํเร็จของบณัฑิตและหลกัสูตร 

ตามบริบทและจุดมุ่งหมายของสถาบนัในโครงร่างองค์กร (program profile)
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C.3  คุณภาพบณัฑิต
คําอธิบาย (การจัดการศึกษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

AUN  10.6, 11.5

ความสอดคลอ้งส่งเสริมกนั (Alignment) + อตัลกัษณ์ของบณัฑิตของคณะ/สถาบนั 

- คุณสมบัติท่ีพึงประสงคข์องบัณฑิต (Graduate Attributes) ของคณะ/สถาบนั

- ผลการจัดการศึกษาของหลกัสูตร (Program Outcomes (POs)) 

- ผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected Learning Outcomes (ELOs)) ของวิชาต่างๆ + TQF

ระบบการพัฒนาหลกัสูตรและระบบการจัดการศึกษาท่ีสะทอ้นอตัลกัษณ์

คุณสมบติับณัฑิตตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ระบบกลไกในการประเมินผลคุณลกัษณะของบณัฑิตตาม ELOs ท่ีกาํหนดข้ึนเพื่อใช้

ผลสะทอ้นคุณภาพบณัฑิตในการพฒันาการจดัการการศึกษาท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งแทจ้ริง
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รุ่นท่ี

สําเร็จ

การศึกษา

จํานวนท่ี

สําเร็จ

การศึกษา

จํานวน

บัณฑิตท่ีระบุ

ว่ามีงานทํา

จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํา

ภายในระยะเวลา

หมายเหตุ

0.5 ปี 0.5 – 1 ปี > 1 ปี

2555

2556

2557 100 75 20 35 15 บณัฑิตไม่ระบุ

ช่วงเวลาการไดง้าน

ทาํ 5 ราย

ตวัอยา่งตารางเกบ็ขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์อตัราการไดง้านทาํของแต่ละหลกัสูตรในระดบัปริญญาตรี

ระยะเวลาการไดง้านทาํเฉล่ีย =                          (0.25 x 20 +0.75 x 35 + 1.5 x 15)

(75 - 5)

= 0.77 ปี

ตวัอยา่งวิธีการคาํนวณ*

*แนวทางในการคาํนวณระยะเวลาการได้งานทําเฉลีย่ ขึน้กบัวธีิการของแต่ละมหาวทิยาลยัในการได้มาซ่ึงข้อมูล
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1 2 3 4 5 6 7

ไม่มีการ

ดาํเนินงาน

ตามเกณฑ์

ท่ีกาํหนด

มีผลการ

ดาํเนินงาน

เบ้ืองตน้(เป็น

ขอ้มูลดิบ เร่ิมมี

ระบบแต่ยงัไม่

สมบูรณ์ ไม่

สามารถ/ไม่มี

การวิเคราะห์)

มีการเก็บขอ้มูล

อยา่งเป็นระบบ 

สามารถ/มีผล

การวิเคราะห์

การดาํเนินงาน

เทียบกบั

เป้าหมาย

3+มีแนวโนม้

ผลการ

ดาํเนินงาน

ของระบบดีทาํ

ให้เกิดผล

เป็นไป/ใน

ทิศทางตาม

เป้าหมายท่ี

กาํหนด 

4+มีการ

ดาํเนินงาน

เหนือกว่าที่

เกณฑ์กาํหนด 

ส่งผลให้เกิด

การพฒันา

ระบบ

5+มีผลการดาํเนินงานท่ี

เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบใน

ระดบัช้ันนําของประเทศมี

การดาํเนินงานท่ีดีต่อเน่ือง 

ส่งผลให้การดาํเนินงาน

เทียบเท่าหรือสูงกวา่คู่

เทียบ (คู่เทียบชั้นนาํ

ระดบัประเทศ)

Excellent 

(Example of 

World-class or 

Leading 

Practices)

ระดับหลักสูตร 

*การกาํหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ตอ้งถูกกาํหนดอยูใ่น program profile ของหลกัสูตร

ระดับคณะ               คะแนนท่ีไดใ้นระดบัคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีไดข้องทุกหลกัสูตรในคณะ

         จาํนวนหลกัสูตรในคณะทั้งหมด

ระดับสถาบัน  คะแนนท่ีไดใ้นระดบัสถาบนั = ผลรวมของคะแนนท่ีไดข้องทุกหลกัสูตรในสถาบนั

                            จาํนวนหลกัสูตรในสถาบนัทั้งหมด
53มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์



การได้งานทาํและการใช้ประโยชน์

Process จบแล้วไปทาํอะไร สนอง ตลาด / สังคม แบบไหน

               ได้งานเร็วหรือช้า เพราะอะไร มีปัญหาอะไร แก้อย่างไร

               ผลงานเป็นที่พอใจ นายจ้างและตนเอง (อ่อน เก่ง ตรงไหน) ELO 

               หาวธีิพัฒนา และเตรียมความพร้อมต่อให้อย่างไร 

จาํนวน / เวลา / คุณสมบัติProgram  outcome

Plan  แนวโน้มหลักสูตรอนาคต อัตราส่วน : จบ/ทาํงาน/เรียนต่อ

OUTPUT
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PO หลักสูตร

ELO บรรลุ? 

PLAN ต้องการเท่าไหร่ / อย่างไร

Stakeholder 
Satisfaction?

การได้งานทาํ / ใช้ประโยชน์

ตกงานผดิปกต ิทาํอย่างไร?

RISK ตกงานเท่าไหร่?

ผลสาํเร็จ

TARGET

process
วธีิเรียน การจบ หลักสูตร
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C.4  ผลงานของผู้เรียน
คําอธิบาย (ความสําเร็จของหลักสูตรและบัณฑิต) AUN 11.4

การเรียนรู้และความสามารถในการใช้ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็น

ระบบ ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  (การค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ)

คําตอบหรือความรู้ใหม่ ที่น่าเช่ือถือ หรือเป็นประโยชน์

ผลงานของผูเ้รียน หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค ์ส่ิงประดิษฐผ์ลงาน

ท่ีตอบโจทยอุ์ตสาหกรรม ....... ท่ีสอดคล้องกบัสาขาน้ันๆ หรือ ตามบริบทของ

หลักสูตร (Program Outcomes) ในทุกระดบัการศึกษา
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นักศึกษา/ผู้สําเร็จ

การศึกษา

หลักสูตรระดับ

ตรี/โท/เอก

(ระบุ)

อาจารย์/ผู้ทํา

ผลงานร่วม

ช่ือผลงาน/แหล่ง

เผยแพร่

วนั/เดือน/ปี 

ท่ีเผยแพร่

2555

2556

2557

การเกบ็ขอ้มูลระดบัหลกัสูตร มีวตัถุประสงคใ์หห้ลกัสูตรรวบรวมขอ้มูลผลงานของ

ผูเ้รียนหรือผูส้าํเร็จการศึกษา รวมถึงผลงานท่ีทาํร่วมกบัอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั

 ตารางข้อมูลนีส้ามารถใช้กับ C.4 ผลงานของผู้ เรียน และ C.6 ผลงานวิชาการของ

อาจารย์ประจาํและนักวิจัย โดยสามารถนาํไปใช้ประกอบ AUN.11 Output เกณฑ์ย่อย 

AUN 11.4

ตวัอยา่งตารางขอ้มลูผลงานของผูเ้รียนและผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัหลกัสูตร*
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ผลงานนักศึกษา

Process ผลงานอะไร แบบไหน ผลติอย่างไร (เด่น ด้อย?)

               มากน้อยแค่ไหน เพราะอะไร มีปัญหาอะไร แก้อย่างไร

               รางวัล / ช่ือเสียง / ผลกระทบ (สนอง ตลาด / สังคม อย่างไร) 

               หาวธีิพัฒนา และเตรียมความพร้อมต่อให้อย่างไร 

จาํนวน / รางวัลProgram  outcome

Plan  แนวโน้มหลักสูตรอนาคต อัตราส่วน : ผลงานวชิาการ/นักศึกษา

OUTPUT

P = target
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ประเภทผลงาน

จํานวนผลงาน

ผลสําเร็จของผลงาน

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
อุตสาหกรรมผลิต

ธุรกจิดี แก้ปัญหาชุมชน

ร่วมอาจารย์ / ร่วมบริษทั นศ. กลุ่ม / เดี่ยว ลกัษณะผู้ผลติ

HRM….ELOs

P

D

C

A
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C.5 คุณสมบัตขิองอาจารย์
คําอธิบาย  (ความสามารถของอาจารย์) AUN 6.2, 6.4

บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ การผลิตบัณฑิต วจัิย เพือ่

การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพฒันาองค์ความรู้ ดงัน้ี

• ออกแบบการสอน และถ่ายทอดเน้ือหา ดว้ยวิธีการหลากหลายในการสอนและการ

ประเมินผลการสอนใหบ้รรลุ ELOs ท่ีกาํหนด

• พฒันาและใชส่ื้อการสอนท่ีหลากหลาย 

• ติดตามและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน  ทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง

• การวิจยัหรือบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
จาํนวนอาจารยแ์ละนกัวิจยัเพียงพอและเหมาะสมกบัความตอ้งการของหลกัสูตร เพ่ือใหบ้รรลุ

เป้าหมายของการจดัการศึกษา เป็นไปตาม program outcomes หรือสนบัสนุนพนัธกิจอ่ืน ๆ ของ

คณะ/สถาบนัท่ีไดก้าํหนดไว ้

โดยหลกัสูตรตอ้งมีการประเมินความสามารถท่ีพึงประสงคข์องอาจารยต์ามท่ีระบุไว้
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ประเภท ชาย หญิง รวม จํานวนอาจารย์ที่มี

วุฒิปริญญาเอก

จํานวนอาจารย์ที่

คุณสมบัติเทียบเท่า

ปริญญาเอก

จํานวน (ราย) FTE

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์ Part-Time

อาจารย์พเิศษ (Visiting 

professors/lecturers)

รวม

ตวัอยา่งตารางเกบ็ขอ้มลูคณาจารยใ์นระดบัหลกัสูตร 

หมายเหตุ

1. นบัรวมคณาจารยท่ี์สอนหรือมีภาระงานทางวชิาการในหลกัสูตรทั้งหมด โดยหา FTE หรือ Full-Time 

Equivalent จาก 1 FTE = 40 ชัว่โมงงานต่อสปัดาห์หากสถาบนัใชว้ธีิการคาํนวณ FTE อ่ืนๆ ให้กาํหนด

วธีิการคาํนวณใหช้ดัเจนเพ่ือการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกนัในสถาบนั

2. ขอ้มูลคณาจารยใ์นตารางขา้งตน้เป็นบุคลากรสายวชิาการ (academic staff) ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการ

เรียนการสอน (academic work)

3. คณะ/สถาบนัตอ้งมีการกาํหนดคุณสมบติัอาจารยท่ี์เทียบเท่าปริญญาเอก ท่ีผา่นการเห็นชอบของสถาบนั61มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์



ปีการศึกษา จํานวน

อาจารย์

ทั้งหมดต้นปี

การศึกษา

จํานวนอาจารย์

ลาออก/เกษยีณ

ในระหว่างปี

การศึกษา

จํานวนอาจารย์

เข้าใหม่ระหว่าง

ปีการศึกษา

จํานวนอาจารย์

ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา

หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผล)

2555

2556

2557

ปีการศึกษา FTE รวมของนักศึกษา
FTE รวมของอาจารย์

และนักวจิัย

สัดส่วนนักศึกษาต่อ

อาจารย์

2555

2556

2557

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ประจํา (ระดับหลักสูตร)

ตารางสรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตร

* นาํขอ้มูล FTE ของนกัศึกษามาจากขอ้มูลนกัศึกษาใน C.1 และ FTE ของอาจารยจ์าก C.562มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์



C.6 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํและนักวจิยั
คําอธิบาย ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพฒันาองค์ความรู้ของหลักสูตร AUN  

6.7, 11.4

ผลงานวชิาการ ดาํเนินการโดยบคุลากรสายวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา  

แสดงความก้าวหน้าทางวชิาการและการพฒันาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นผลงานท่ีมี

คณุค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์   บทความวิจยัหรือ

บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค ์ส่ิงประดิษฐ ์หรือ ผลงานท่ีตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูป้ระกอบการในภาคส่วนต่างๆ ระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือ

ระดับนานาชาติ  

ผลงานหรือกิจกรรม สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (ELOs), Program 

Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน และสอดรับกบัเป้าหมายและพนัธกิจ

ของคณะและสถาบนั
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ให้หลักสูตรรวบรวมผลงานของนักศึกษา หรือผู้สําเร็จการศึกษา และผลงานของ

อาจารย์ เช่น ผลงานวิจยัตีพิมพเ์ผยแพร่ตามฐานขอ้มูลตา่งๆ ส่ิงประดิษฐ ์ช้ินงาน งาน

ออกแบบสร้างสรรค ์งานร่วมภาคอุตสาหกรรม ทั้งงานท่ีมีลิขสิทธ์ิ หรืองานวิจยับริการ

วิชาการท่ีมีความลบัทางการคา้ เป็นตน้
ตารางขอ้มูลน้ีใชก้บั C.4 ผลงานของผูเ้รียน และ C.6 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจาํและนกัวิจยั 

โดยสามารถนาํไปใชป้ระกอบ AUN.11 Output เกณฑย์อ่ย AUN 11.4

นักศึกษา/ผู้สําเร็จ

การศึกษา

หลกัสูตรระดบั

ตรี/โท/เอก (ระบุ)

อาจารย์/ผู้ทําผลงาน

ร่วม

ช่ือผลงาน/แหล่งเผยแพร่ วนั/เดอืน/ปี 

ที่เผยแพร่

ตวัอยา่งตารางขอ้มลูผลงานของอาจารยแ์ละนกัวิจยั*
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ปี

ผลงานเผยแพร่

รวม

จํานวนผลงาน

ต่ออาจารย์และ

นักวจิัย

ภายใน

สถาบัน
ระดบัชาติ

ระดบั

ภูมภิาค

ระดบั

นานาชาติ

2554 100 50 20 3 173 173/200

2555 80 79 49 12

2556 45 50 49 15

2557 30 30 70 39

ตวัอยา่งตารางสรุปขอ้มูลผลงานของอาจารยแ์ละนกัวิจยัในหลกัสูตร

ตารางขอ้มูลน้ีสามารถประกอบAUN.6 Academic Staff Quality เกณฑย์อ่ย AUN 6.7 และ 

AUN.11Output เกณฑย์อ่ย AUN 11.4 

พจิารณา จํานวน ค่าคะแนนการอ้างอิง การแข่งขัน การได้รางวลั การใช้ประโยชนื คุณค่า 

หรือส่ิงท่ีต้องการพฒันา
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ผลงานอาจารย์ นักวจิยั

Process ผลงานอะไร แบบไหน ผลติอย่างไร (เด่น ด้อย?)

               มากน้อยแค่ไหน เพราะอะไร มีปัญหาอะไร แก้อย่างไร

               รางวัล / ช่ือเสียง / ผลกระทบ (สนอง ตลาด / สังคม อย่างไร) 

               หาวธีิพัฒนา และเตรียมความพร้อมต่อให้อย่างไร 

จาํนวน / รางวัลPO / ELOs / identity 

Plan แนวโน้มคณะ/สถาบนัอนาคต อัตราส่วน : ผลงานวชิาการ/อาจารย์

OUTPUT

P = target
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ประเภทผลงาน

จํานวนผลงาน

ผลสําเร็จของผลงาน

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
อุตสาหกรรมผลิต

ธุรกจิดี แก้ปัญหาชุมชน

ร่วมนักศึกษา / ร่วมอ่ืนๆ อาจารย์  กลุ่ม / เดี่ยว ลกัษณะผู้ผลติ

HRM….ELOs

P

D

C

A
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C.7 การกาํกบัมาตรฐานหลกัสูตร

คําอธิบาย

เพือ่คุ้มครองผู้บริโภคและรับผดิชอบต่อสังคม คณะ/สถาบนัตอ้งบริหารจดัการหลกัสูตรและรับรอง

มาตรฐานหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรและประกาศ / ข้อบังคบัอื่นๆ ที่

กาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และอื่นๆ

ระบบเก็บข้อมูลผลการกาํกบัมาตรฐานจากระดบัหลกัสูตรตามความเหมาะสม เพ่ือแสดงการ

บริหารจดัการและปฎิบติัตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรและประกาศ/ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ

เกณฑ์การประเมิน

ระดับหลักสูตร     ใชเ้กณฑก์ารประเมินระดบัคะแนน 1-7 ตามเกณฑค์ะแนนของ AUN-QA 

ระดบัหลกัสูตร

ระดับคณะ              = ผลรวมของคะแนนท่ีไดข้องทุกหลกัสูตรในคณะ

                            จาํนวนหลกัสูตรในคณะทั้งหมด

ระดับสถาบัน          = ผลรวมของคะแนนท่ีไดข้องทุกหลกัสูตรในสถาบนั

                                 จาํนวนหลกัสูตรในสถาบนัทั้งหมด
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C.10 บุคลากรได้รับการพฒันา
คําอธิบาย  (ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพฒันาองค์ความรู้ของหลักสูตร)

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรั้บการพฒันาและส่งเสริมการเพิ่มพนู

ทกัษะความรู้ ความสามารถดา้นต่างๆ อย่างเป็นระบบเพือ่บรรลุเป้าประสงค์ตามที่

ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 

เกณฑ์การประเมิน

ระดับหลักสูตร 

ใชห้ลกัการและเกณฑย์อ่ย AUN6.1, 6.5, 6.6 สาํหรับบุคคลากรสายวิชาการ และ 

เกณฑ์ย่อย 7.1, 7.4 และ 7.5 สาํหรับสายสนับสนุนในการประเมินและเกบ็ขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ใหเ้กบ็ขอ้มูลของบุคลากรทุกคนท่ีสังกดัในภาควิชาหรือหน่วยงาน และประเมิน

ระดบัคะแนน 1-7 ตามเกณฑค์ะแนนของ AUN-QA ระดบัหลกัสูตรของเกณฑย์อ่ยในแต่

ละขอ้ แลว้สรุปภาพรวมคะแนน C.10 ในระดบัหลกัสูตรโดยไม่ใชว้ิธีการเฉล่ีย
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ลาํดบั ช่ือคณาจารย์

ประจํา

รายละเอยีดการพฒันาทางวชิาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวชิาการ/ดูงานฯลฯ

การใช้ประโยชน์/

การได้รางวลัหรือการยอมรับ

หมาย

เหตุ

1. ศ.ดร. พฒันา 
วิชาการ

1. International Conference on ….. ณ เมือง ประเทศ 
ระหวา่ง วนัเดือนปี – วนัเดือนปี

ใชใ้นการหาความร่วมมือกบั
คณาจารยต่์างชาติ

2. สมัมนา...... เร่ือง...... ระหวา่งวนัเดือนปี – วนัเดือนปี ใชใ้นการทาํวิจยั

3. Coursera – ช่ือหลกัสูตรออนไลน์ ช่ือเวบไซท ์
ระหวา่งวนัเดือนปี – วนัเดือนปี

นบัชัว่โมงเรียนตามท่ีระบุใน
หลกัสูตร และใชใ้นการสอนในวิชา
...

รวม

2. ผศ. ดร. สอนดี มี
คุณภาพ

1. International Conference on ….. ณ เมือง ประเทศ 
ระหวา่ง วนัเดือนปี – วนัเดือนปี

2. International Conference on ….. ณ เมือง ประเทศ 
ระหวา่ง วนัเดือนปี – วนัเดือนปี

รวม

3. ผศ. ดร. วิจยั ดีเด่น 1. International Conference on ….. ณ เมือง ประเทศ 
ระหวา่ง วนัเดือนปี – วนัเดือนปี

2. International Conference on ….. ณ เมือง ประเทศ 
ระหวา่ง วนัเดือนปี – วนัเดือนปี

ตวัอยา่งตารางเกบ็ขอ้มูลผลการพฒันาทางวิชาชีพของบุคลากรสายวชิาการของภาควชิา/หน่วยงาน
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Plan / Resource Job Des.

อาจารย์ นักวจิัย สนับสนุน

Human Management

(participation)
PO / ELOs

Stakeholder 
Satisfaction

development

- เม่ือพฒันาแล้วตามที่ต้องการ นําไปใช้ประโยชน์ / ทาํให้งานดีขึน้?

- แก้ปัญหา หรือ เตรียมความพร้อมต่อ? อย่างไร?

คณะผู้บริหาร
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C.11 ข้อมูลป้อนกลบัจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย
คําอธิบาย   (การพฒันาการจัดการเรียนการสอน การให้บริการต่างๆ) AUN 8.4, 

8.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6

ข้อมูลป้อนกลบัจาก 1. นักศึกษา 2. ผู้ใช้บัณฑิต / บริการวิชาการ / 

ผลงานวิจัย 3. ศิษย์เก่า 4. บุคลากรสายวิชาการ 5. บุคลากรสายสนับสนุน 

เป็นขอ้มูลท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการพฒันาการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ ใหดี้ยิง่ข้ึน

ขอ้มลูระดบัคะแนนท่ีบ่งบอกถึงความพึงพอใจ

ขอ้มลูสถิติท่ีเป็นประโยชน์และใชพ้ฒันาการจดัการศึกษาต่อไปได้
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ประเด็นการประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน

•ข้อมูลป้อนกลบัจากนักศึกษา

1. การจัดการเรียนการสอน เช่น ELO โครงสร้างหลกัสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ 

การสอนของคณาจารย ์

2. ความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ และส่ิง

อาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ  เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น หอ้งเรียน 

หอ้งปฏิบติัการ ฯลฯ 

3. ความพร้อมของส่ิงอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอือ้และสนับสนุนการ

เรียนรู้ เช่น หอ้งสมุด ฐานขอ้มูลเพื่อการสืบคน้ แหล่งเรียนรู้ ส่ืออิเลค็ทรอนิกส์ 

สถานพยาบาล สนามกีฬา ท่ีพกัของนกัศึกษา ฯลฯ 

4. การให้คําปรึกษาแนะแนว ของหลกัสูตร/คณะ/สถาบนั

5. การเตรียมความพร้อมเพือ่การทํางาน
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•ข้อมูลป้อนกลบัจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย

1. ความเหมาะสมของหลกัสูตรเป้าหมายของหลกัสูตร ความทันสมัยและตรงกบั

ความต้องการของหลกัสูตร

2. ความสามารถของบณัฑิตกบั ELO

3. ระบบงานวจัิยและบริหารงานวิจยั

4. ความสามารถของนักวจัิยและคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน

5. ประโยชน์จากผลงานวิจยั/บริการวิชาการ

•ข้อมูลป้อนกลบัจากศิษย์เก่า

1. ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั/ความสามารถของบัณฑิตปัจจุบนั

2. การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่า/ประโยชนจ์ากการเป็นศิษยเ์ก่าของมหาวิทยาลยั

3. การเพิม่พูนความรู้ใหอ้ย่างต่อเน่ือง

4. ความสมัพนัธ์และช่องทางการส่ือสารระหวา่งสถาบนั/คณะ/หลกัสูตรกบัศิษยเ์ก่า
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•ข้อมูลป้อนกลบัจากบุคลากรสายวิชาการ

1. ภาระงาน

2. ความก้าวหน้าในการทาํงาน/ความมัน่คงในการทาํงาน/ผลตอบแทน

3. สวสัดิการ/ความปลอดภยั/ความภาคภมิูใจในการทาํงาน/ขวญัและกาํลงัใจในการ

ปฎิบติังาน

4. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทาํงาน

5. การมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกบัปัญหาหรือขอ้เสนอแนะการปฏิบติังาน

•ข้อมูลป้อนกลบัจากบุคลากรสายสนับสนุน

1. ภาระงาน

2. ความก้าวหน้าในการทาํงาน/ความมัน่คงในการทาํงาน/ผลตอบแทน

3. สวสัดิการ/ความปลอดภยั/ความภาคภมิูใจในการทาํงาน/ขวญัและกาํลงัใจในการ

ปฎิบติังาน

4. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทาํงาน

5. การมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกบัปัญหาหรือขอ้เสนอแนะการปฏิบติังาน
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วธีิการประเมิน

ใช้เคร่ืองมือที่หลากหลาย เช่น การสาํรวจ การสัมภาษณ์ การศึกษาจากกลุ่มเจาะจง 

(Focus Group) หรือใชข้อ้มูลการดาํเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

เกณฑ์การประเมิน

ระดับหลักสูตร

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลกัสูตรในการประเมินการ

ดาํเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลป้อนกลบัของแต่ละกลุ่ม โดยใชเ้กณฑ์ AUN.8 Student 

Quality and Supports ขอ้ยอ่ย AUN 8.4 และ AUN 8.5 และ AUN.10 Quality 

Enhancement ตั้งแต่ AUN 10.1 ถึง10.6 เป็นหลกัเกณฑป์ระกอบการพิจารณาการ

ดาํเนินการและคะแนนของแต่ละกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสรุปคะแนนการประเมิน 

C.11 ให้เหลอืเพยีงค่าเดียวโดยไม่นําคะแนนของแต่ละกลุ่มมาทําการเฉลี่ย
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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 bemade.

2 Inadequate and Improvement is Necessary

The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequatewhere 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 fulfill 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 hasbeen fully implemented. Performance of the 

QA practice shows consistent resultsas expected.

5 Better Than Adequate

The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences supportthat it has been efficiently implemented. 

Performance of the QA practice showsgood results and positive improvement trend.

6 Example of Best Practices

The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practicesin the field. Evidences support that it has

been effectively implemented.Performance of QA practice shows very good results and positive improvementtrend.

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)

The QA practice to fulfill 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.
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ระดบัคณะ

คะแนนท่ีไดใ้นระดบัคณะ = ผลรวมของคะแนนท่ีไดข้องทุกหลกัสูตรในคณะ

จาํนวนหลกัสูตรในคณะทั้งหมด

หรือ

คณะทาํการประเมินผลสะทอ้นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขา้งตน้ โดยประเมินเฉพาะท่ีคณะเป็น

ผูใ้หบ้ริการหรือมีส่วนเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใชเ้กณฑ์

คะแนน AUN-QA ระดบัหลกัสูตร

ระดบัสถาบัน

คะแนนท่ีไดใ้นระดบัสถาบนั = ผลรวมของคะแนนท่ีไดข้องทุกหลกัสูตรในสถาบนั

จาํนวนหลกัสูตรในสถาบนัทั้งหมด

หรือ

คะแนนท่ีไดใ้นระดบัสถาบนั = ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดข้องทุกคณะในสถาบนั 

หรือ

สถาบนัทาํการประเมินผลสะทอ้นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขา้งตน้ โดยประเมินเฉพาะท่ี

สถาบนัเป็นผูใ้หบ้ริการหรือมีส่วนเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดย

ใชเ้กณฑค์ะแนน AUN-QA ระดบัหลกัสูตร
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C.12 การบริการวชิาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
คําอธิบาย

           การบริการวชิาการแก่สงัคม ท่ีทาํใหเ้กิดรายได้ และ สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

มีการบูรณาการกับพนัธกิจมหาวทิยาลยั  โดยมีการประเมนิความสําเร็จของการบริการวิชาการ  

    ส่งผลถึงอัตลกัษณ์/เอกลักษณ์ของ นักศึกษาและบุคลากรใน คณะ/สถาบัน ในการ

เปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรให้มีจิตสาธารณะอีกดว้ย

หมายเหตตัุวบ่งชี้นี้ : ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน

แนวทางดาํเนินการ

•มีนโยบายเป้าหมาย และวธีิการบริหารจดัการ (Policy, Plan & Target & Management Process)

•มีการดาํเนินงานโดยเนน้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (Participation)

•มีการดาํเนินงานแบบบูรณาการพนัธกิจ (Integration)
•มีผลการดาํเนินงานทาํใหชุ้มชนและสงัคม, คณะ/สถาบนั พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

(Continuity Development, Sustainability)
หมายเหตุ             ควรกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย ท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ และพนัธกิจ ในโครงร่างองค์กร

ไม่จาํเป็นตอ้งลงพ้ืนท่ีเดียวกนั และไม่จาํเป็นตอ้งทาํโครงการเดียวร่วมกนั

กรณีระดบัสถาบนั ควรให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สงัคมของสถาบนั 79มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์



Plan / Resource Job 
Process

Integration

PO / ELOs

Stakeholder 
Satisfaction

Continuous

development

- เม่ือพฒันาแล้วตามที่ต้องการ นําไปใช้ประโยชน์ / ทาํให้งานดีขึน้?

- แก้ปัญหา หรือ เตรียมความพร้อมต่อ? อย่างไร?

Policy

Management

(participation)
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1 2 3 4 5 6 7

ไม่มีการ

รายงานผลที่

เกีย่วข้อง 

มีรายงานผลที่

เกีย่วข้องใน

บางด้าน (เช่น

มีการรายงาน

ผลที่เกดิต่อ

การกาํหนด

วสัิยทัศน์)

มีรายงานผล

ครบทุกด้าน 

(อตัลกัษณ์ และ

เอกลกัษณ์หรือ

จุดเน้น หรือ

คุณลกัษณะ 

หรือวสัิยทัศน์)

มีรายงานผลที่

เกดิต่อคณะ/

สถาบันครบถ้วน 

และมีผลการ

ดาํเนินงานที่ดี

(เป้าหมาย 

คุณภาพ) 

เร่ิมมีการขยายผล

ไปสู่บุคลากรกลุ่ม

อืน่ ส่งผลให้เกิด

การริเร่ิมโครงการ

หรือสร้างเครือข่าย

ใหม่ๆ เพือ่การ

บริการวชิาการแก่

ชุมชน/สังคม

การขยายผล

ครอบคลุมไปทั่ว

ทั้งองค์กรส่งผล

ให้เกดิการพฒันา

ทั้งชุมชนและ

องค์กร

excellent 

(leading 

practices) (เกดิ

เป็นวัฒนธรรม

องค์กร)

ใชต้ารางต่อไปน้ีใชใ้นการประเมินการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ/สถาบนั ท่ี

มีผลต่ออตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์หรือจุดเนน้ หรือคุณลกัษณะ หรือวิสยัทศัน์

ของคณะ /สถาบนั ตามท่ีไดป้ระกาศไว้
เกณฑ์การประเมิน
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C.13การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
คาํอธิบาย

ศิลปะและวฒันธรรมท่ีก่อใหเ้กิดการส่งเสริมสนบัสนุนและการพฒันาชุมชนและสงัคมภายในและ

ภายนอกสถาบนั ทั้งงานศิลปะและวฒันธรรม เชิงประเพณี / วฒันธรรม / กิจกรรมดา้นศิลปะ

ของไทยและสากลศิลปะและวฒันธรรม 

ในท่ีน้ี เนน้วฒันธรรมท่ีเป็นรูปแบบ กิจกรรม หรือวิถีการดําเนินชีวิตของบุคลากร

และนิสิตนกัศึกษาในสถาบนันั้นๆ เป็นหลกั โดยมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอกสถาบนั ซ่ึงสามารถ

แสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม จริยธรรม หรือวฒันธรรม

หมายเหตุตวับ่งช้ีน้ี ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน

แนวทางดาํเนินการ 1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวธีิการบริหารจดัการ (P&T&M)

 2. มีการดาํเนินงานโดยเนน้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (Par)

3. มีการดาํเนินงานแบบบูรณาการพนัธกิจ (Integration)
4. มีผลงานท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาคณะและสถาบนัให้มีความเจริญงอกงาม หรือ 

สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์เอกลกัษณ์ (Identity)
5. มีคุณค่าอา้งอิงได ้หรือก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัชุมชุน สงัคม ระดบัทอ้งถ่ิน หรือ

ระดบัชาติ หรือ ระดบันานาชาติ (Value) 82มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์



1 2 3 4 5 6 7

ไม่มีการ

รายงานผลที่

เกีย่วข้อง 

มีรายงานผลที่

เกีย่วข้องใน

บางด้าน (เป็น

ข้อมูลดบิ ยงั

ไม่มีการ

วเิคราะห์)

มีรายงานผลครบ

ทุกด้าน (อตั

ลกัษณ์ และ

เอกลกัษณ์หรือ

จุดเน้น หรือ

คุณลกัษณะ หรือ

วสัิยทัศน์)

มีรายงานผล

ครบถ้วน และ

ผลการ

ดาํเนินงานที่ด ี

(วเิคราะห์ 

trend จาก

ตารางการเกบ็

ข้อมูลดบิ) 

เร่ิมมีการขยายผล

ไปสู่บุคลากรกลุ่ม

อืน่ ส่งผลให้เกิด

การริเร่ิมโครงการ

หรือสร้างเครือข่าย

ใหม่ๆ 

การขยายผล

ครอบคลุมไปทั่ว

ทั้งองค์กรส่งผล

ให้เกดิการ

พฒันาองค์กร

excellent 

(leading 

practices) (เกดิ

เป็นวัฒนธรรม

องค์กร)

ตารางต่อไปน้ีใชใ้นการวดัผลท่ีเกิดจากการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมที่มผีลต่ออตัลกัษณ์ และ

เอกลกัษณ์หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศน์ของ คณะ/สถาบัน ตามที่ได้ประกาศไว้

เกณฑ์การประเมนิ

หมายเหตุ  1. ควรกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย ท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ และพนัธกิจ ใน

โครงร่างองคก์รนโยบายทางดา้นน้ีอาจจะส่งเสริมการพฒันาคน หรือส่ิงของ หรือพ้ืนท่ี หรือผลงาน

                  2.ในคณะวชิาทางดา้นศิลปะ สถาปัตยกรรม สงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ตอ้งมี Selective 

Indicator ท่ีเนน้อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของศาสตร์ 83มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
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Do บรูณาการ

พฒันาต่ออย่างไร?

84มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์



https://ruchareka.files.wordpress.com/2011/08/baldrige1.jpg
85มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์



https://www.linkedin.com/pulse/why-now-best-time-ever-start-online-business-chris-heuwetter
86มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์



87มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
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