
วาระ  ระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่มีการประเมินในระดับ
หลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ และหนวยงานสนับสนุน โดยการประเมินแตละระดับมี
ความแตกตางกัน   

เพื่อใหเปนการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ป 2558-2561ในประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 1.1-6 พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศโดยใชระบบ EdPEx เพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอกโดยพัฒนาบนมาตรฐาน AUN-QA และ ยุทธศาสตรที่  5.1-4 นําระบบ
คุณภาพเพื่อความเปนเลิศ (เชน EdPEx, TQA) มาใชเปนระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ 
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพในมาตรฐานอาเซียน และการกาวเปนมหาวิทยาลัยช้ันนํา 1 ใน 5 ของอาเซียน 
สู “มหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม” ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยจึงขอทบทวนและกําหนดแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายใน รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

ระดับ เกณฑการประเมินปการศึกษา 2557 เกณฑการประเมินแบบใหม 
หลักสูตร ตั ว บ ง ชี้ ข อ ง  ส ก อ .  จํ า น ว น  6 

องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ 
AUN QA+ ตัวบงชี้การกํากับมาตรฐานของ 
สกอ. (CUPT QA), เกณฑประเมินของสภา
วิชาชีพ เชน สภาการพยาบาล สภาเทคนิค
การแพทย หรือเปนระบบที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล  เชนคณะแพทยศาสตร  ใช 
WFME 

ค ณ ะ  / 
มหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และ
ตัวบ งชี้ตามแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 8 องคประกอบ 
26 ตัวบงชี้ 

EdPEx 

ห น ว ย ง า น
ส นั บ ส นุ น
เทียบเทาคณะ 

ระบบ TQA และระบบ ISO ระบบ TQA และระบบ ISO 

ห น ว ย ง า น
สนับสนุน 

- ตัวบงชี้รวม จํานวน 9 ตัวบงชี้ 
- ตัวบงชี้เฉพาะของหนวยงาน 

จํานวน 5 ตัวบงชี้ 

- LEAN (ปการศึกษา 2558) 
- ระบบ TQA (ปการศึกษา 2559 เปน

ตนไป) 
 

 ในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามระบบของ สกอ.  แบบฟอรมการรายงานเปน
การบูรณาการ แบบฟอรมของ SAR และ มคอ.7 โดยเปนการรายงานฉบับเดียวกัน เพื่อลดความซ้ําซอนของ
ขอมูลหลักสูตรไมตองรายงานขอมูลตามแบบฟอรม มคอ. 7 เดิมอีก เมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนระบบการ
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ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเปน AUN QA+ ตัวบงชี้การกํากับมาตรฐานของ สกอ. (CUPT QA), นั้น 
หลักสูตรจะตองจัดทํา SAR ตามระบบ AUN QA+ ตัวบงชี้การกํากับมาตรฐานของ สกอ. (CUPT QA), เพื่อ
รายงานผลตามระบบประกันคุณภาพ และจัดทํา มคอ.7 แบบเดิม เพื่อรายงานขอมูลในสวนของวิชาการ 
(สําหรับ มคอ.1-6 หลักสูตรยังตองจัดทําเหมือนเดิม เนื่องจากเปนขอมูลที่ตองจัดทําเพื่อขอเปดหลักสูตร 
รายงานผลของหลักสูตร และรายวิชา) 
 

เกณฑการประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานของ AUN-QA 

 
เอกสารประกอบวาระ  
1. แผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพตามระบบ AUN QA+ ตัวบงชี้การกํากับมาตรฐานของ สกอ. 

(CUPT QA), /EdPEx/TQA/LEAN  
2. ตารางเปรียบเทียบตัวบงชี้การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรจากระบบประกันคุณภาพภายใน

ของ สกอ. และตามเกณฑคุณภาพ IQA 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

ผลการพิจารณา 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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แผนปฏิบตัิการการประกันคณุภาพ 
ตามระบบ  AUN QA+ ตัวบงชี้การกํากบัมาตรฐานของ สกอ. (CUPT QA),  ระดับหลักสูตร  

ปการศึกษา 2558 

กิจกรรม ชวงเวลา เปาหมายของกิจกรรม ผูเขารวม 
1. มหาวิทยาลัย
ประกาศใชระบบการ
ประกันคณุภาพ AUN QA 
ในระดบัหลักสูตร  

เดือน
พฤศจิกาย
น 2558 

ประกาศใชเกณฑ AUN QA สําหรับ
การประกันคณุภาพระดับหลักสูตรให
รับทราบ 

- คณะ 
- อาจารยประจําหลักสูตร 
- เจาหนาที่ประกันคุณภาพของ

คณะ/หนวยงาน และวิทยาเขต 
2. ใหความรูเร่ืองเกณฑ
การประกันคณุภาพ AUN 
QA ในระดับหลักสูตร 
(จัดอบรมสัญจรทุกวิทยา
เขต) 

เดือน
ธันวาคม 
2558 

1. ผูเขารวมมีความรูเร่ืองเกณฑ 
AUN QA มากกวา 80% 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เขา
รวมโครงการ อยางนอยหลักสูตร
ละ 1 คน ได มากกวา 80% 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
อยางนอยหลักสูตรละ 1 ทาน 

- คณะกรรมการ QMR ของคณะ 
- เจาหนาที่ประกันคุณภาพของ

คณะ 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองการเขียน SAR ตาม
เกณฑ AUN QA 

เดือน
มกราคม 
2559 

1. ผูเขารวมสามารถเขียน SAR ตาม
เกณฑ AUN QA ไดมากกวา 80% 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เขา
รวมโครงการ อยางนอยหลักสูตร
ละ 1 คน ได มากกวา 80% 

- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
อยางนอยหลักสูตรละ 1 ทาน 

- คณะกรรมการ QMR ของคณะ 
- เจาหนาที่ประกันคุณภาพของ

คณะ 
4. จัดอบรมผูประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ AUN 
QA (กรรมการ+เลขานุการ) 

เดือน
มีนาคม –
เมษายน 
2559 

1. ผูเขารวมโครงการสามารถเปนผู
ประเมินคุณภาพตามระบบ AUN 
QA ได 100% 
 

- อาจารยประจําหลักสูตร อยาง
นอยหลักสูตรละ 1 ทาน  

- เจาหนาที่ประกันคุณภาพของ
คณะ 

(ผูเขารวมตองผานการอบรมเกณฑ 
และการเขยีน SAR ตามเกณฑ AUN 
QA ) 

5. สํานักงานประกัน
คุณภาพประกาศรายชื่อผูที่
ขึ้นทะเบยีนการประเมินใน 
เว็บไซตของสํานักงาน
ประกันคณุภาพ เดือน
พฤษภาคม 2559 

เดือน
พฤษภาคม 
2559 

ประกาศรายชือ่ผูขึ้นทะเบียนผู
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN QA 
โดยแยกเปนคณะกรรมการประเมิน
และเลขานุการประเมิน 

- คณะ 
- อาจารยประจําหลักสูตร 
- เจาหนาที่ประกันคุณภาพของ

คณะ/หนวยงาน และวิทยาเขต 
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แผนปฏิบตัิการการประกันคณุภาพตามระบบ EdPEx ระดับคณะ ปการศึกษา 2558 

กิจกรรม ชวงเวลา เปาหมายของกิจกรรม ผูเขารวม 
1. มหาวิทยาลัยประกาศใชระบบ

การประกันคณุภาพ EdPEx ใน
ระดับคณะ 

เดือน
พฤศจิกายน 
2558 

  

2. ใหความรูเร่ืองเกณฑการประกัน
คุณภาพ EdPEx ในระดับคณะ 

เดือนธันวาคม 
2558 

ผูเขารวมโครงการมีความรู 
เกณฑ EdPEx มากกวา 
80% 

- ผูบริหารของคณะ 
- รองคณบดีฝายการศึกษา 
- เจาหนาที่ประกันคณุภาพ
ของคณะ 
- บุคลากรของคณะที่
เกี่ยวของ 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการ
เขียนโครงรางองคกร (OP)  ตาม
เกณฑ EdPEx 

เดือนมกราคม 
2559 

คณะสามารถเขียนโครงราง
องคกรของคณะได 100% 

- ผูบริหารของคณะ 
- รองคณบดีฝายการศึกษา 
- เจาหนาที่ประกันคณุภาพ
ของคณะ 
- บุคลากรของคณะที่
เกี่ยวของ 

4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการ
เขียน SAR ตามเกณฑ EdPEx 

เดือน
กุมภาพนัธ 
2559 

ผูเขารวมโครงการสามารถ
เขียน SAR ตามเกณฑ 
EdPEx ได 80% 

- ผูบริหารของคณะ 
- รองคณบดีฝายการศึกษา 
- เจาหนาที่ประกันคณุภาพ
ของคณะ 
- บุคลากรของคณะที่
เกี่ยวของ 

5. อบรมผูประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ EdPEx 
(หลักสูตรของสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติ) 

เดือนเมษายน 
2559 

ผูเขารวมโครงการสามารถ
เปนผูประเมินคุณภาพตาม
ระบบ EdPEx ได 100% 
 

- ผูบริหารของคณะ 
- อาจารยของคณะที่เกี่ยวของ 
(ผูเขารวมตองผานการอบรม
เกณฑ และการเขียน SAR 
ตามเกณฑ EdPEx ) 
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แผนปฏิบตัิการการประกันคณุภาพตามระบบ TQA  

ระดับหนวยงานสนับสนนุเทียบเทาคณะ และหนวยงานสนับสนุนอื่นๆ ปการศึกษา 2558 

กิจกรรม ชวงเวลา เปาหมายของกิจกรรม ผูเขารวม 
1. มหาวิทยาลัยประกาศใชระบบ

การประกันคณุภาพ TQA ใน
ระดับหนวยงานสนับสนุน 

เดือน
พฤศจิกายน 
2558 

  

2. ใหความรูเร่ืองเกณฑการประกัน
คุณภาพ TQA ในระดบั
หนวยงานสนบัสนุน 

เดือนธันวาคม 
2558 

ผูเขารวมโครงการมี
ความรู เกณฑ TQA 
มากกวา 80% 

- ผูบริหารของหนวยงาน 
- เจาหนาที่ประกันคุณภาพ
ของหนวยงาน 

- ผูที่เกี่ยวของ 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการ

เขียนโครงรางองคกร (OP)  ตาม
เกณฑ TQA 

เดือนมกราคม 
2559 

คณะสามารถเขียนโครง
รางองคกรของคณะได 
100% 

- ผูบริหารของหนวยงาน 
- เจาหนาที่ประกันคุณภาพ
ของหนวยงาน 

- ผูที่เกี่ยวของ 
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการ

เขียน SAR ตามเกณฑ TQA 
เดือน
กุมภาพนัธ 
2559 

ผูเขารวมโครงการ
สามารถเขียน SAR ตาม
เกณฑ TQA ได 80% 

- ผูบริหารของหนวยงาน 
- เจาหนาที่ประกันคุณภาพ
ของหนวยงาน 

- ผูที่เกี่ยวของ 
5. อบรมผูประเมินคุณภาพตาม

เกณฑ TQA 
(หลักสูตรของสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติ) 

เดือนเมษายน 
2559 

ผูเขารวมโครงการ
สามารถเปนผูประเมิน
คุณภาพตามระบบ TQA 
ได 100% 
 

- ผูบริหารของหนวยงาน 
- ผูชวยอธิการบดีฝายประกนั
คุณภาพ ในแตละวิทยาเขต 

- เจาหนาที่ประกันคุณภาพ
ของหนวยงาน 

- ผูที่เกี่ยวของ 
(ผูเขารวมตองผานการอบรม
เกณฑ และการเขียน SAR ตาม
เกณฑ TQA ) 

**หมายเหต:ุ หนวยงาน หมายถึง หนวยงานสนับสนุนเทยีบเทาคณะ และ หนวยงานสนับสนุนอื่นๆ (กอง/

ศูนย/สํานัก) 
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แผนปฏิบตัิการตามระบบ LEAN 

ระดับหนวยงานสนับสนนุ ของสํานักงานอธิการบดี ท้ัง 5 วิทยาเขต ปการศึกษา 2558 

กิจกรรม ชวงเวลา เปาหมายของกิจกรรม ผูเขารวม 
1. มหาวิทยาลัยประกาศใชระบบ

การประกันคณุภาพ LEANใน
ระดับหนวยงานสนับสนุน 

เดือน
พฤศจิกายน 
2558 

  

2. ใหความรูเร่ืองระบบ LEAN ใน
ระดับหนวยงานสนับสนุน  
(ทั่วทั้งองคกร)  
(จัดอบรมสัญจร) 

เดือนธันวาคม 
2558 

ผูเขารวมโครงการมี
ความรู เกณฑ LEAN 
มากกวา 80% 

- ผูบริหารของหนวยงาน 
- เจาหนาที่ประกันคุณภาพ
ของหนวยงาน 

- ผูที่เกี่ยวของ 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

ดําเนินงานตามระบบ LEAN 
(facilitator) 

เดือนมกราคม
2559 

ผูเขารวมโครงการ
สามารถนําระบบ LEAN 
มาประยุกตใชใน
หนวยงานได  

- ตัวแทนของหนวยงาน 

4. หนวยงานจัดสงโครงการตาม
ระบบ LEAN มายังมหาวิทยาลัย 

เดือนเมษายน 
2559 

ทุกหนวยงานสงโครงการ
ตามระบบ LEAN  

ผูบริหารของหนวยงาน 

5. ประเมินผลโครงการตามระบบ 
LEAN โดยการนําเสนอของ
หนวยงาน 

เดือน
พฤษภาคม 
2559 

คัดเลือกโครงการที่มี
กระบวนการตามระบบ 
LEAN เพื่อมอบรางวัล 

สํานักงานประกันคุณภาพ 
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ตารางเปรียบเทียบตัวบงชี้การประเมินคุณภาพระดับหลกัสูตรจากระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. และตามเกณฑคุณภาพ IQA 
 
การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

ประเด็น IQA AUN  QA หมายเหตุ 

1. จํานวนองคประกอบใน
การประเมิน 

6 องคประกอบ 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน (1 ตัว

บงชี้) 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต (2 ตัวบงชี้) 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา (3 ตัวบงชี)้ 
องคประกอบที่ 4 อาจารย  (3 ตัวบงชี้) 
องคประกอบที่  5 หลักสูตร  การเรียนการสอน 

การประเมินผูเรียน  (4 ตัว
บงชี้) 

องคประกอบที่  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  (1 
ตัวบงชี้) 

ไมแบงเปนองคประกอบ จํานวน 15 ตวับงชี้  

2. จํานวนตัวบงชี ้ 14 ตัวบงชี ้ 15 ตัวบงชี ้  

3. เกณฑการประเมิน เกณฑการประเมินมี 2 ประเภท คือ 
- เกณฑเชิงปริมาณ  
- เกณฑเชิงคุณภาพ 6 ระดับ (0-5 

คะแนน) 

เปนเกณฑการประเมินเชิงคณุภาพ 7 ระดบั 
(คะแนน 1-7) 
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เปรียบเทียบตวับงชี้ระดับหลักสูตร 

IQA AUN  QA 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  
1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. AUN.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) 

1.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไวในหลักสูตร 
1.2 หลักสูตรสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
1.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรูและทักษะทั่วไป 

รวมทั้งความรูและทักษะเฉพาะทาง 
1.4 ผลการเรียนรูที่คาดหวังสะทอนความตองการของผูมีสวนได

สวนเสีย 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต  

2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ผลประเมินคุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา
แหงชาติ (โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย) 

AUN.15 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Satisfaction) 
15.1 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสยีเปนที่นาพอใจ 

 

1. ใชผลการประเมินความพึงใจผูใชบัณฑิตจากกองแผนงาน 
2. เกณฑการประเมินเปนเชิงปรมิาณ (คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
บัณฑิต คะแนนเต็ม 5) 

1. ประเมินความพึงพอใจนักศกึษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑติ 
2. เกณฑการประเมินเปนเชิงคณุภาพ 7 ระดบั 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสาํเร็จการศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 
- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 

AUN.14 ผลผลิต (Output) 
14.3 อัตราการไดงานของผูสําเร็จการศึกษาเปนที่นาพอใจ 
14.4 ระดับงานวิจยัของอาจารยและผูเรียนเปนที่นาพอใจ 



เอกสารประกอบวาระ 2 

3 

 

IQA AUN  QA 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

1. เกณฑการประเมินเปนเชิงปรมิาณ (คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
บัณฑิต คะแนนเต็ม 5) 

2. อัตราการไดงานทําประเมินเฉพาะระดับปริญญาตรี 
3. ผลงานวิจัยนับเฉพาะของนักศึกษา 

1. เกณฑการประเมินเปนเชิงคณุภาพคณุภาพ 7 ระดับ 
 

2. อัตราการไดงานทําวัดทั้งปรญิญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
3. ผลงานวิจัยนับทั้งของอาจารยและนักศึกษา 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา  

3.1 การรับนักศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 
- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

AUN.8 คุณภาพผูเรียน (Student Quality) 
8.1 มีนโยบายในการรับผูเรียนเขาศึกษาที่ชัดเจน 
8.2 มีกระบวนการในการรับเขาศกึษาที่เหมาะสม 
8.3 ภาระการเรยีนของผูเรียนมีความสอดคลองกับภาระการเรยีนที่

ระบุในหลักสูตร 
 - ไมมีประเดน็การเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษา 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานกัศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 
- การควบคุมการดูแลการใหคาํปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนกัศึกษา

ในระดบัปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานพินธ และการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศกึษา และการเสรมิสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

AUN.9 การสนับสนุนและการใหคําปรึกษาแกผูเรียน (Student Advice and 
Support) 
9.1 มีระบบการตดิตามความกาวหนาของผูเรียนอยางเหมาะสม 
9.2 ผูเรียนไดรับคาํปรึกษาและการสงเสริมดานการเรียน รวมทั้ง

ขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผลการศึกษาอยางเพียงพอ 
9.3 ผูเรียนไดรับการดูแลแนะนําอยางเพียงพอ 
9.4 ผูเรียนพอใจในสภาพแวดลอม ทั้งทางกายภาพ สังคม และจิตใจ 
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 - เปนประเด็นการสนับสนุนการใหคําปรึกษาแกนกัศึกษา  
- ยังไมมีการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวทิยานิพนธ และการคนควา

อิสระในระดบับัณฑิตศึกษา และการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา และการ
เสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ประเด็นพิจารณา 
- อัตราการคงอยูของนักศกึษา 
- อัตราการสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

AUN.14 ผลผลิต (Output) 
14.1 อัตราการสอบผานเปนที่นาพอใจและการลาออกกลางคันอยูใน

ระดับที่ยอมรบัได 
14.2 ระยะเวลาเฉลีย่ของการสําเร็จการศึกษาเปนที่นาพอใจ 
 

 - ไมมีประเดน็ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 อาจารย  

4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย 
ประเด็นพิจารณา 
- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย 
- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Only) 
6.1 บุคลากรมีความสามารถในงานของตน 
6.2 มีบุคลากรเพียงพอที่จะทํางานตามกิจกรรมที่กําหนดไวใน

หลักสูตร 
6.3 การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนตําแหนงเปนไปตาม

ความสามารถเชิงวิชาการ 
6.4 มีการกําหนดบทบาทและความสัมพันธเชงิหนาที่ระหวาง

บุคลากรอยางชัดเจน และเปนที่เขาใจตรงกัน 
6.5 มีการมอบหมายงานเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
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ประสบการณ และความเชีย่วชาญ 

6.6 มีภาระงานบุคลากรและระบบจูงใจที่สนับสนุนคุณภาพการ
เรียนการสอน 

6.7 มีการกํากับดแูลความรับผิดชอบตองานในหนาที่ของบคุลากร 
6.8 มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารือ และปรับการมอบหมาย

งาน 
6.9 มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องการสิ้นสุดการจาง 

และการเกษยีณอายุงาน 
6.10 มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 

 AUN.12 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities) 
12.1 มีแผนพัฒนาบคุลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่

ชัดเจนตามความตองการในการอบรมและพัฒนา 
12.2 มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนเพียงพอกับความตองการที่ระบ ุ
   
4.2 คุณภาพอาจารย 

ประเด็นพิจารณา 
- รอยละอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ  
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย  
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- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสตูรปริญญาเอกที่ไดรับการ

อางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
ประเด็นพิจารณา 
- อัตราการคงอยูของอาจารย 
- ความพึงพอใจของอาจารย 

 

องคประกอบที่  5 หลักสูตร  การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ประเด็นพิจารณา 
- หลักคิดในการออกแบบหลกัสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรและ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทนัสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น 

ๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหวัขอวิทยานิพนธและการคนควาในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

AUN.2 ขอกําหนดของหลักสูตร (Program Specification) 
2.1 มหาวิทยาลัยใชขอกําหนดของหลักสูตร 
2.2 ขอกําหนดของหลักสูตรแสดงผลการเรียนรูที่คาดหวังและการ

ทําใหบรรลุเปาหมาย 
2.3 ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรูขอกําหนดของ

หลักสูตรได 

 AUN.3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content) 
3.1 เนื้อหาของหลกัสูตรแสดงสัดสวนที่เหมาะสมระหวางความรู

และทักษะทัว่ไป กับความรูและทักษะเฉพาะทาง 
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3.2 หลักสูตรมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกจิของ

มหาวิทยาลัย 
3.3 แตละรายวิชาในหลักสูตรมสีวนรวมชัดเจนในการทําให

บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.4 หลักสูตรมีองคประกอบที่ชัดเจนและสัมพนัธเชื่อมโยงกนั มี

การบูรณาการเนื้อหาระหวางรายวิชา 
3.5 หลักสูตรแสดงใหเห็นถึงทั้งความกวางและความลึกทาง

วิชาการ 
3.6 หลักสูตรประกอบดวยรายวชิาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง 

จนถึงรายวิชาเฉพาะทาง รวมถึงการทําโครงงาน หรือ
วิทยานิพนธ 

3.7 เนื้อหาของหลกัสูตรมีความทันสมัย 
 AUN.11การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนและการสอน (Quality 

Assurance of Teaching and Learning Process) 
11.1 ผูสอนทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุง

หลักสูตร 
11.2 ผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร

ของหลักสูตร 
11.3 ตลาดแรงงานมีสวนรวมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุง

หลักสูตรของหลักสูตร 
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11.4 มีการประเมินหลักสูตรสม่ําเสมอในชวงเวลาที่เหมาะสม 
11.5 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอยางเปนระบบโดยผูเรียน 
11.6 มีการนําขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการ

ปรับปรุง 
11.7 มีการประกันคุณภาพและการพัฒนาอยางตอเนื่องของ

กระบวนการการเรียนและการสอน รูปแบบและวิธีการประเมิน 
 - ไมมีประเดน็การพิจารณาอนมุัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นพิจารณา 
- การพิจารณากาํหนดผูสอน 
- การกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3และมคอ.4 
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดบั

บัณฑิตศึกษา 
- การกํากับกระบวนการเรยีนการสอน 
- การจัดการเรยีนการสอนที่มกีารฝกปฏิบัติในระดบัปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจตางๆกับการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี 
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอสิระ

และการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศกึษา 
 

AUN.4 กลยุทธการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy) 
4.1 ผูสอนหรือภาควิชามีกลยุทธการเรียนและการสอนที่ชัดเจน 
4.2 กลยุทธการเรยีนการสอนทาํใหผูเรียนไดความรูและสามารถใช

ความรูในเชิงวชิาการ 
4.3 กลยุทธการเรยีนการสอนทีใ่ชคํานึงถึงผูเรียนและกระตุนการ

เรียนรูอยางมีคณุภาพ 
4.4 กลยุทธการเรยีนการสอนกระตุนใหเกดิการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติ และสนับสนุนใหเกดิการเรียนเพื่อการเรยีนรู 
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5.3 การประเมินผูเรียน 
ประเด็นพิจารณา 
- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

(มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7) 
- การประเมินวทิยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

AUN.5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment) 
5.1 มีการประเมินตั้งแตการรับเขา การติดตามความกาวหนา

ระหวางศกึษา และเมื่อสําเร็จการศึกษา 
5.2 การประเมินมีเกณฑอางอิง 
5.3 การประเมินใชวิธีการที่หลากหลาย 
5.4 การประเมินสะทอนผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหาของ

หลักสูตร 
5.5 เกณฑที่ใชประเมินมีความชดัเจนและเปนที่รับรู 
5.6 วิธีการประเมนิครอบคลุมวัตถุประสงคของหลักสูตร 
5.7 มาตรฐานที่ใชในการประเมนิมีความชัดเจนและคงเสนคงวา 

ชื่อตัวบงชี้เหมอืนกัน แตประเด็นการพจิารณาไมเหมือนกัน 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

ประเด็นพิจารณา 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ   
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องคประกอบที่  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ประเด็นพิจารณา 
- ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชา/สํานักวิชา/สถาบันโดยมีสวนรวม

ของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ

เรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Only) 
7.1 บุคลากรหองสมุดมีความสามารถและมีจาํนวนเพียงพอที่จะ

ใหบริการอยูในระดับที่นาพอใจ 
7.2 บุคลากรหองปฏิบัติการมีความสามารถและมีจํานวนเพยีง

พอที่จะใหบริการอยูในระดบัที่นาพอใจ 
7.3 บุคลากรดานคอมพิวเตอรมีความสามารถและมีจํานวนเพยีง

พอที่จะใหบริการอยูในระดบัที่นาพอใจ 
7.4 บุคลากรงานบริการนิสิตมีความสามารถและมีจํานวนเพียงพอที่จะ

ใหบริการอยูในระดับที่นาพอใจ 
AUN.10 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน (Facilities and 

infrastructure) 
10.1 มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอน (หองเรียนและอุปกรณใน

หองเรียน) เพยีงพอ 
10.2 มีหองสมุดเพยีงพอและทันสมัย 
10.3 มีหองปฏิบัติการเพียงพอและทันสมัย 
10.4 มีสิ่งอํานวยความสะดวกดานคอมพิวเตอรเพียงพอและทนัสมัย 
10.5 สิ่งแวดลอมเชงิสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเปนไป

ตามขอกําหนดในทกุดาน 
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 AUN.13 ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Feedback) 
13.1 มีระบบการรวบรวมขอมูลปอนกลับจากตลาดแรงงาน อยาง

เพียงพอ 
13.2 มีระบบการรวบรวมขอมูลปอนกลับจากผูเรียนและศษิยเกา

อยางเพียงพอ 
13.3 มีระบบการรวบรวมขอมูลปอนกลับจากบคุลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุนอยางเพยีงพอ 
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