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CUPT-QMS Guidelines 

บทท่ี 1 บทนำ 
 

1.1 เหตุผลและความจำเปHนของการจัดทำ CUPT-QMS Guidelines 

เอกสารฉบบัน้ีไดFรบัการปรบัปรุงข้ึนมาจากคูOมือประกันคุณภาพการศึกษา CUPT-QA ฉบบัป3การศึกษา 

2558-2560 เพื่อตอบสนองกบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และมสีาระ

สอดคลFองกบั ASEAN Quality Assurance Framework (AQAF), Education Criteria for Performance 

Excellence (EdPEx), The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 

Higher Education Area (ESG), European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence 

Model และ AUN-QA Framework for Institutional Level เพื่อเป|นแนวทางการประกันคุณภาพภายใน

สถาบันอุดมศึกษา โดยสอดคลFองกบัระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมผีลบงัคับใชFในวันที่ 24 กุมภาพนัธ� พ.ศ. 2561 โดยในกฎกระทรวงดังกลOาวอธิบาย 

“การประกันคุณภาพการศึกษา” ไวFดังน้ี 

 

“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวOา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตOละระดับและประเภทการศึกษา โดยมกีลไกในการควบคุม

ตรวจสอบระบบการบรหิารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดข้ึน เพือ่ใหFเกิดการพัฒนาและสรFางความเช่ือมั่น

ใหFแกOผูFมสีOวนเกี่ยวขFองและสาธารณชนวOาสถานศึกษาน้ันสามารถจัดการศึกษาไดFอยOางมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาและบรรลเุป�าประสงค�ของหนOวยงานตFนสังกัดหรือหนOวยงานที่กำกบัดูแล  

 

และเพือ่ใหFสอดคลFองกับสาระจากการช้ีแจงทำความเขFาใจโดยสภาการศึกษาในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 

2561 และโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับสาระสำคัญ

ของของกฎกระทรวงดังกลOาว CUPT-QMS จึงกำหนดหลักการของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 

  

หลักการ 

● สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพอยOางตOอเน่ืองภายใตFมาตรฐานการศึกษาและสอดคลFองกบับริบทของ

ตนเอง 

● สถานศึกษาสรFางความเช่ือมั่นตOอผูFมสีOวนเกี่ยวขFองและสาธารณชนเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการ

จัดการศึกษา 

● สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพของการจัดการศึกษาทีส่อดคลFองกบัมาตรฐานสากล 

 

โดยมีบทบาทและหนFาที่ของผูFมีสOวนเกี่ยวขFอง 3 ฝ�าย ดังตOอไปน้ี 
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● ตFนสังกัด 

o จัดใหFมกีารกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา 

o วิเคราะห�รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเสนอประเด็นที่ตFองการใหFมีการประเมินและ

ติดตามตรวจสอบเพื่อรบัการประเมินภายนอก 

o ติดตามการปรับปรงุคุณภาพหลงัการประเมินคุณภาพภายนอก 

o ใหFคำปรกึษา ชOวยเหลือ แนะนำเพือ่การพฒันาคุณภาพอยOางตOอเน่ือง 

 

● สถาบันการศึกษา 

o จัดใหFมรีะบบการประกันคุณภาพภายใน  

1.    กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหFเป|นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  

2.    จัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการตามแผน  

3.    ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

o จัดสOง SAR ใหFตFนสงักัดทกุป3 

o ปรบัปรุงพฒันาคุณภาพ 

 

●   หนOวยงานที่ดำเนินการประเมินภายนอกที่ไดFรบัการรับรองจากตFนสงักัด 

o ประเมินและติดตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

o จัดสOงรายงานผลการประเมิน พรFอมขFอเสนอแนะใหFสถานศึกษาและตFนสังกัด เพื่อเป|นแนวทาง

พัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพ 

 
 รูปที่ 1-1 การดำเนินการบรหิารคุณภาพการศึกษาและการใหFการสนับสนุนทีเ่ป|นไปตามนโยบายตามลำดับช้ัน

การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา 
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ตามหลกัการขFางตFน คณะอนุกรรมการระบบบรหิารคุณภาพการศึกษา ทีป่ระชุมอธิการบดีแหOง

ประเทศไทย จึงไดFพจิารณาสภาวการณ�การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งในระดับประเทศ 

ระดับภูมิภาค และ ระดับสากล พบวOาคุณลักษณะรOวมของแนวทาง (Guidelines) ที่ใชFในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของระบบสOวนใหญOจะเป|น Principle Based ซึ่งหมายความวOาในทางปฏิบัติ สถาบันอุดมศึกษา

สามารถกำหนดระบบ/กลไก/กระบวนการในการดำเนินงานที่แตกตOางกัน แตOยังอยูOบนหลักการเดียวกันและมี

ความเหมาะสมตามบรบิทของสถาบันน้ัน ๆ แนวทางการประกันคุณภาพภายในที่เป|น Principle Based จึงมี

ความยืดหยุOนและเหมาะกับจุดเนFนตามบรบิททีห่ลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

  

การดำเนินการบริหารคุณภาพการศึกษา (QA Practice) โดยผูFบริหาร บุคลากรและสOวนงานในทุก

ระดับ จะตFองทำงานใหFครบวงจร P-D-C-A (รปูที่ 1-1) อยOางสอดคลFองสนับสนุนไปในทิศทางเดียวกัน  

 

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศจำเป|นตFองมีแนวทางการประกนัคุณภาพภายในที่สะทFอนระบบและ

กลไกการดำเนินงานตามพันธกิจหลกั ที่สามารถผลักดันใหFเกิดการบรรลผุลสัมฤทธ์ิทีส่อดคลFองกบัปรัชญาและ

บริบทของตนเอง และกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการฯ จงึไดFพัฒนา CUPT-QMS 

Guidelines  ใหFมลีักษณะเป|น Principle Based โดยใชFขFอมูลจากการวิเคราะห�และสังเคราะห�แนวทางและ

ระบบบริหารคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคตOาง ๆ ของโลก การถอดบทเรียนจากการใชFคูOมือ CUPT-QA และ

บทเรียนจากผูFประเมินที่มีประสบการณ�ในการประเมินตามแนวทางตOาง ๆ เพื่อใหFสถาบันอุดมศึกษาไดFใชFเป|น

แนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นำไปสูOการปรับปรงุและพัฒนาตนเอง และการสรFางผล

ดำเนินการทีม่ีคุณภาพตามที่สญัญาไวFกับสังคม  

 

อยOางไรก็ตาม การดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา 

จะบรรลุผลสัมฤทธ์ิไดFน้ันตFองไดFรบัการขับเคลื่อนภายใตFความมุOงมั่น (Commitment) และการปฏิบัติของ

ผูFบริหารและบุคลากรในระดับตOาง ๆ โดยมุOงใหFเกิดการบรรลุผลลัพธ�ของการจัดการศึกษาทีส่อดคลFองกับ

เป�าหมายและทิศทางการพฒันาของสถาบันย่ิงข้ึน 

 

1.2 กรอบแนวคิดของ CUPT-QMS Guidelines  

 

วัตถุประสงค�ของ CUPT-QMS Guidelines 

1. เป|นกรอบของการบริหารและจัดการเพื่อบรรลุคุณภาพในระดับอุดมศึกษา 

2. เป|นแนวทางในการดำเนินงานใหFสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรFางความมั่นใจใหFแกOสงัคมและ

ปรับปรงุคุณภาพไดFอยOางตOอเน่ือง 
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ลักษณะของ CUPT-QMS Guidelines 

1. การบริหารคุณภาพการศึกษาทีส่รFางความเช่ือมั่นตOอผูFมสีOวนเกี่ยวขFองและสาธารณชน

เกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 

2. การประกันคุณภาพที่ตอบสนองตOอความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา 

3. การประกันคุณภาพทีส่Oงเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ 

4. การประกันคุณภาพที่คำนึงถึงความตFองการจำเป|น  (Needs) และ ความคาดหวัง 

(Expectations) ของนักศึกษา ผูFมีสOวนไดFสOวนเสียทุกกลุOม และสงัคม 

5. การประกันคุณภาพโดยใชFขFอมูลเพื่อการพฒันาและปรบัปรุงอยOางตOอเน่ือง 

 

 
รูปที่ 1-2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ CUPT-QMS Guidelines 

 

CUPT-QMS Guidelines เป|นแนวทางสำหรับสถาบันอุดมศึกษาใชFพัฒนาระบบการทำงานตามพันธ

กิจหลัก โดยไมOกำหนดวOาตFองมกีารดำเนินการดFวยวิธีใด และสถาบันอุดมศึกษาสามารถใชFเป|นเครื่องมือเพือ่การ

ประกันคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกหรือการรบัรองคุณภาพ ทั้งน้ีในการดำเนินงาน

ตามพันธกิจตOาง ๆ สถาบันอุดมศึกษาจะมีการกำหนดแผน/ระบบงานในการดำเนินงาน และมีการนำไปปฏิบัติ 

แตOจากการสังเคราะห�บทเรียนของการบริหารคุณภาพที่ผOานมา พบวOา ยังขาดกระบวนการติดตามและควบคุม 

การทบทวน การวิเคราะห�ประเมินผลการดำเนินงาน ทำใหFไมOสามารถปรับปรงุการดำเนินงานไดFอยOางมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ัน CUPT-QMS Guidelines จงึถูกพฒันาข้ึนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกลOาว 

 

 
  

ทบทวน 
Review 

วิเคราะห์ 
ประเมิน 

Analysis & Evaluation 

ปรับปรุง 
Improvement 

แผน ระบบงาน 
Plan/Approach 

การนำไปปฏิบัติ 
Deployment 

CUPT-QMS Guidelines 

กา
รต
ิดต
าม

 
M

on
ito

rin
g การควบคุม 
Control 
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1.3 แนวทางการบริหารคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines 

แนวทางการบรหิารคุณภาพการศึกษา CUPT-QMS Guidelines ประกอบไปดFวย 8 แนวทางดังน้ี 

C.1 ผลและกระบวนการรบัสมัครและคัดเลือกผูFเรียน 

C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแตOละหลักสูตรตOอผลการเรียนรูF (Learning Outcomes) และ

ความตFองการจำเป|นของผูFมีสOวนไดFสOวนเสีย  

C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสรFางสรรค�นวัตกรรม ตามทิศทางการพฒันาดFานวิจัยและเพือ่

ผูFเรียน 

C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพฒันาดFานบริการวิชาการแกOชุมชนและเพื่อผูFเรียน 

C.5 ผลและกระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหFสอดคลFองหรือบูรณาการกบัพันธกิจอื่นของ

สถาบัน 

C.6  ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการดFานกายภาพ 

C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการดFานภาวะผูFนำ ธรรมาภิบาล และการตอบสนองผูFมสีOวนไดFสOวนเสีย 

 

1.4 กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายในของ CUPT-QMS Guidelines 

สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในเอง โดยเนFนใหFเป|นการ

ดำเนินการเพื่อใหFไดFรับขFอมลูสำหรับใชFในการพฒันาปรับปรงุระบบการดำเนินงานตามพันธกิจ โดยปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงฯ และสามารถสOงรายงานการประเมินตนเองใหFแกOตFนสงักัดไดF รวมทัง้สามารถกำหนดชOวงเวลาใน

การประเมินในแตOละป3ไดFตามความเหมาะสม ทัง้น้ีแนวทาง CUPT-QMS Guidelines สามารถนำไปใชFในการ

ตรวจประเมินคุณภาพ 2 ระดับดFวยกันคือ การตรวจประเมนิระดับคณะหรือหนOวยงานเทียบเทOา และการตรวจ

ประเมินระดับสถาบัน 

 

1.4.1. การตรวจประเมนิระดับคณะหรือหน]วยงานเทียบเท]าท่ีมีการจัดการเรียนการสอน  

รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

● ทุกป3 

● ควรดำเนินการตรวจประเมินและมีผลการตรวจฯ อยOางนFอย 1 เดือน กOอนการตรวจฯ ระดับ

สถาบัน 

แนวทางการกำหนดองค�ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 

● คณะกรรมการประเมินประกอบดFวยผูFทรงคุณวุฒิอยOางนFอย 3 คน ประกอบดFวยประธาน 1 

คน กรรมการอยOางนFอย 2 คน ทั้งน้ีข้ึนอยูOกบัขนาดของคณะ  
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● ประธานและกรรมการประเมินทกุคนเป|นผูFทีผ่Oานการฝ�กอบรมหลักสูตรที่สรFางความเขFาใจใน

การประเมินตามเกณฑ�น้ี และมีประสบการณ�ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ

คณะหรือเทียบเทOาข้ึนไปมากOอน 

● สถาบันทีร่ับการประเมินเป|นผูFแตOงต้ังคณะกรรมการฯ 

 

1.4.2. การตรวจประเมินระดับสถาบัน  

รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

● ทุกป3 

แนวทางการกำหนดองค�ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 

● คณะกรรมการประเมินประกอบดFวยผูFทรงคุณวุฒิอยOางนFอย 5 คน ประกอบดFวยประธาน 1 

คน กรรมการอยOางนFอย 4 คน ทั้งน้ีข้ึนอยูOกบัขนาดของสถาบัน 

● ประธานและกรรมการประเมินทกุคนเป|นผูFทีผ่Oานการฝ�กอบรมหลักสูตรที่สรFางความเขFาใจใน

การประเมินตามเกณฑ�น้ี และมีประสบการณ�ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับ

คณะหรือเทียบเทOาข้ึนไปมากOอน 

● สถาบันทีร่ับการประเมินเป|นผูFแตOงต้ังคณะกรรมการฯ 
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บทท่ี 2 การประกันคุณภาพตามบริบทของคณะและสถาบัน  
 

2.1 แนวทางการประกันคุณภาพตามบริบทของคณะและสถาบัน 
การประกันและพฒันาคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและสถาบัน  อยูOบนพื้นฐานแนวคิดที่ตFองการ

พัฒนาการบรหิารจัดการเพือ่ใหFเกิดคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถาบัน  โดยที่คำนึงถึงความตFองการของ

สังคมและประเทศ การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบันตามแนวทาง CUPT-QMS Guidelines จึงมี

ดังตOอไปน้ี  

1. องค�ประกอบของระบบบริหารคุณภาพการศึกษา  

1) โครงรOางองค�กร (Organizational Profile, OP) ที่แสดงบริบทของคณะ/สถาบัน เพือ่ใหFทัง้ผูFบรหิาร

และบุคลากร มีความเขFาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับบรบิทที่สำคัญของคณะ/สถาบัน รวมทั้งเอกลักษณ�ของ

คณะ/สถาบัน และอัตลักษณ�ของนิสิต/นักศึกษาที่กำหนดไวF และใชFเป|นหลักในการดำเนินการ  

2) การดำเนินการและผลของการดำเนินการตามแนวทาง (Guidelines) 8 แนวทาง  

2. การดำเนินงานตามแนวทางตOาง ๆ น้ันจะตFองสอดคลFองสัมพันธ�กับ OP ตามบริบทคณะ/สถาบัน เพื่อใหF

เหน็การใชFแนวทางเหลOาน้ีตอบคำถามเชิงคุณภาพตามบริบท นโยบาย วิสัยทัศน� และยุทธศาสตร� ของแตO

ละคณะ/สถาบัน และเพื่อใหFเกิดการพฒันาปรับปรุงคุณภาพไปสูOการบรรลเุป�าหมายที่คณะ/สถาบัน

ประสงค� คณะ/สถาบันจะตFองกำหนดเป�าหมายซึง่อาจจะเป|นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ตFองการบรรลุ

ใหFเป|นรูปธรรม มีแนวทาง แผน ระบบและกระบวนการในการทำงานที่สอดคลFองประสานกนัระหวOางกลุOม

ภารกิจตOาง ๆ เป|นที่รบัรูFและเขFาใจตรงกันสำหรบัผูFปฏิบติัทุกภาคสOวนในหนOวยงาน รวมทั้งมีการจัดหา

ทรัพยากรทีจ่ำเป|นในการปฏิบัติงาน มีการกำกบัดูแลและสนับสนุนใหFมีการดำเนินการตามที่กำหนด

รOวมกันไวFแลFว และมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป|นระยะอยOางเหมาะสม รวมทั้งใชFผลจากการ

ประเมินเป|นขFอมลูป�อนกลบัในการพัฒนาปรบัปรุงแนวทาง แผน ทรัพยากร ระบบและกระบวนการในการ

ทำงานตOอไปเพื่อใหFบรรลเุป�าหมายทีก่ำหนดไวFแลFวตามบริบท นโยบาย วิสัยทัศน� และยุทธศาสตร� ของแตO

ละคณะ/สถาบัน ซึง่จะทำใหFเกิดระบบบรหิารคุณภาพของคณะ/สถาบันทีม่ีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา

อยOางตOอเน่ืองตามทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมกบับริบทของหนOวยงาน และกOอใหFเกิดคุณภาพที่ย่ังยืน 

3. การประเมินจะใชFเกณฑ�การใหFคะแนน 1-7  สำหรับทุกตัว  โดยสรปุผลการพิจารณาตามการลงความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ (Consensus) พรFอมขFอเสนอแนะ เพื่อคณะ/สถาบันไดFทราบระดับหรือ

สถานภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป|นอยูOของคณะ/สถาบัน และนำไปสูOการพัฒนา

คุณภาพการดำเนินการในระดับที่สงูข้ึน 

4. CUPT-QMS Guidelines เป|นแนวทางในการพัฒนาไปสูOการใชFระบบบริหารคุณภาพของแตOละสถาบัน 

การศึกษาที่เป|นที่ยอมรบัในระดับสากล  
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รูปที่ 2-1 องค�ประกอบของโครงรOางองค�กร (Organizational Profile : OP) 

 

2.2 องค̀ประกอบที่ 1 โครงร]างองค̀กร (Organizational Profile) 

 การจัดทำโครงรOางองค�กรใน CUPT-QMS Guidelines มวัีตถุประสงค�หลักเพื่อใหFคณะ/สถาบัน ไดF

ศึกษาและทำความเขFาใจถึงบรบิทและเป�าหมายระยะสั้นและระยะยาวของคณะ/สถาบัน รวมถึง สถานการณ� 

ป¡จจุบันทัง้ภายนอกและภายในคณะ/สถาบันทีส่Oงผลถึงการดำเนินการและผลลัพธ�ของการดำเนินการของคณะ 

/สถาบัน ทั้งน้ีการเขียนโครงรOางองค�กร ควรระบุหรืออFางถึงเป�าหมายการดำเนินการของตัวบOงช้ีหลกัและเลือก

รวมถึงคูOเทียบ (หากมี) ตามบรบิทของคณะ/สถาบัน   ทั้งน้ีการเขียนโครงรOางองค�กรภายใตF CUPT-QMS 

Guidelines อาจใชFแนวทางของการเขียนโครงรOางองค�กรของ EdPEx มาใชFเป|นแนวทางในเบือ้งตFนดังแสดงใน

รายละเอียดตOอไปน้ี 

 



CUPT-QMS Guidelines ป3 2562 9 

โครงร]างองค`กร1 คือภาพรวมของคณะ/สถาบันเป|นสิ่งสำคัญที่มีอทิธิพลตOอวิธีการดำเนินงานและเป|น

ความทFาทายสำคัญที่คณะ/สถาบันเผชิญอยูO 

  

P.1 ลักษณะองค̀กร : คุณลักษณะที่สำคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร 

ให#อธิบายลกัษณะสภาพแวดล#อมการปฏิบัติงานของคณะ/สถาบันและความสมัพันธAหลักกบัผู#เรียน

ลูกค#ากลุGมอื่น ผู#สGงมอบ คูGความรGวมมอื และผู#มีสGวนได#สGวนเสีย 

 

โดยตอบคำถามตOอไปน้ี 

 

ก. สภาพแวดลpอมขององค`กร 

(1) หลักสูตรและบริการ 

 คณะ/สถาบันมหีลักสูตรและบริการทีส่ำคัญอะไรบFาง  ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของแตOละหลักสูตร

และบริการตOอความสำเร็จของคณะ/สถาบันคืออะไร  คณะ/สถาบันใชFวิธีการอยOางไรในการจัดหลักสูตรและ

บริการ 

(2) วิสัยทัศน̀และพันธกิจ จุดประสงค ̀

 วิสัยทัศน� คOานิยม และพันธกจิของคณะ/สถาบันที่ไดFประกาศไวFคืออะไร สมรรถนะหลักของคณะ/

สถาบันคืออะไร และมีความเกี่ยวขFองอยOางไรกับพันธกจิของคณะ/สถาบัน 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป|นอยOางไรมีการเปลี่ยนแปลงใหมO ๆ เกี่ยวกับองค�ประกอบของบุคลากร

หรือความตFองการบุคลากรหรือไมO 

● คณะ/สถาบันแบOงบุคลากรหรือคณาจารย�/พนักงานเป|นกลุOม และประเภทอะไรบFาง 

● ขFอกำหนดดFานคุณวุฒิทางการศึกษาของคณาจารย�/พนักงานในแตOละกลุOม แตOละประเภท มี

อะไรบFาง 

● มีองค�ประกอบสำคัญอะไรที่ทำใหFบุคลากรเขFามามีสOวนรOวมอยOางจริงจังเพื่อใหFคณะ/สถาบัน

บรรลุพันธกจิและวิสัยทัศน�  บุคลากรและภาระงานในคณะ/สถาบันมีความหลากหลาย

อยOางไร  กลุOมทีจ่ัดต้ังใหFทำหนFาที่ตOอรองกบัคณะ/สถาบันคืออะไร  ขFอกำหนดพิเศษดFาน

สุขภาพและความปลอดภัยทีส่ำคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร 

                                         
1 เน้ือหาของหัวขFอ "โครงรOางองค�กร" นำและปรับปรุงมาจาก "(รOางฉบับ 3) เกณฑ�คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ดำเนินการท่ีเป|นเลิศฉบับป3 2558-2561 แนวทางท่ีเป|นระบบสูOการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค�กร The 2013-

2014 และ 2015-2016 Education Criteria for Performance Excellence" สำนักมาตรฐานและประเมินผล

อุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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(4) สินทรัพย ̀

คณะ/สถาบันมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอปุกรณ�ที่สำคัญอะไรบFาง ที่มีอทิธิพลตOอวิธีการ

ดำเนินงาน เพื่อบรรลพุันธกิจ วิสัยทัศน�ของคณะ/สถาบัน 

(5) กฎระเบียบขpอบังคับ 

คณะ/สถาบันดำเนินการภายใตFสภาพแวดลFอมดFานกฎระเบยีบ ขFอบังคับ อะไรบFาง  รวมถึงกฎระเบียบ

ขFอบังคับดFานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ขFอกำหนดเกีย่วกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ  การรับรอง

คุณสมบัติ หรือการข้ึนทะเบียนมาตรฐานการศึกษา  และกฎระเบียบขFอบังคับดFานสิ่งแวดลFอม  ดFานการเงิน

ดFานหลักสูตรและบริการ  มีอะไรบFาง 

 

ข. ความสัมพันธ`ระดับองค`กร 

(1) โครงสรpางองค`กร 

โครงสรFางและการกำกบัดูแลของคณะ/สถาบันมีลักษณะอยOางไร และความสัมพันธ�เชิงการรายงาน

ระหวOางสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบัน คณะกรรมการกำกบัดูแลองค�กร ผูFนำระดับสงู และองค�กรแมO มีลักษณะ

เชOนใด  

(2) ผูpเรียน ลูกคpากลุ]มอ่ืน และผูpมีส]วนไดpส]วนเสีย 

สOวนตลาด กลุOมผูFเรียน และลูกคFากลุOมอื่น และกลุOมผูFมีสOวนไดFสOวนเสียทีส่ำคัญของคณะ/สถาบัน มี

อะไรบFาง กลุOมดังกลOาวมีความตFองการและความคาดหวังทีส่ำคัญอะไรบFาง ตOอหลกัสูตรและบรกิาร การบริการ

สนับสนุนตOอผูFเรียนและลูกคFากลุOมอื่น และการปฏิบัติการความตFองการและความคาดหวังของสOวนตลาดกลุOม

ผูFเรียนและลูกคFากลุOมอื่นและกลุOมผูFมสีOวนไดFสOวนเสียแตOละกลุOมมีความแตกตOางกันอยOางไร 

(3) ผูpส]งมอบและคู]ความร]วมมือ 

ผูFสOงมอบ คูOความรOวมมือ ที่เป|นทางการและไมOเป|นทางการที่สำคัญมปีระเภทอะไรบFาง  กลุOมตOาง ๆ 

เหลOาน้ีมีบทบาทอยOางไรตOอ 

● ระบบงานโดยเฉพาะการสรFางหลกัสูตรและการดำเนินการของหลักสูตรและบริการ และการบริการ

สนับสนุนตOอผูFเรียนและลูกคFากลุOมอื่น 

● การสOงเสรมิขีดความสามารถในการแขOงขันของคณะ/สถาบนั 

คณะ/สถาบันมีกลไกทีส่ำคัญอะไรในการสื่อสารกบัผูFสOงมอบ คูOความรOวมมือทีเ่ป|นทางการและไมOเป|น

ทางการ กลุOมตOาง ๆ เหลOาน้ี มีสOวนชOวยและรOวมทำใหFเกิดนวัตกรรมของคณะ/สถาบันอยOางไร คณะ/สถาบันมี

ขFอกำหนดทีส่ำคัญสำหรบัหOวงโซOอปุทานอะไรบFาง 

หมายเหตุ 

P การตอบคำถามในโครงรOางองค�กรมีความสำคัญมากขFอมลูเหลOาน้ีกำหนดบรบิทที่ชOวยใหFเขFาใจคณะ/

สถาบันและการปฏิบัติการของคณะ/สถาบันในการตอบทุกคำถามของคณะ/สถาบันตามเกณฑ�ควรใหFสัมพันธ�

กับบริบทของคณะ/สถาบันตามที่ไดFอธิบายไวFในโครงรOางองค�กรซึ่งจะทำใหFคณะ/สถาบันตอบสนองตOอคำถาม

อื่น ๆ ทั้งหมดตามลักษณะที่โดดเดOนเฉพาะของคณะ/สถาบนั 
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P.1ก(1) “หลกัสูตรและบริการ” หมายถึงกจิกรรมตOาง ๆ ที่คณะ/สถาบันนำเขFาสูOตลาดเพื่อดึงใหF

ผูFเรียนเขFามาเรียนรูFหรือมสีOวนในการศึกษาคFนควFาและพฒันาศาสตร�หรือองค�ความรูFกระบวนการจัดหลกัสูตร

และบริการตOอผูFเรียนของคณะ/สถาบันอาจเป|นการจัดใหFโดยตรงหรือโดยผOานคูOความรOวมมือทัง้ที่เป|นทางการ

และไมOเป|นทางการ 

P.1ก(2) “สมรรถนะหลัก” หมายถึงเรื่องที่คณะ/สถาบันมีความชำนาญที่สุดสมรรถนะหลักเป|นขีด

ความสามารถเชิงกลยุทธ�ที่สำคัญซึ่งเป|นแกนหลกัในการทำใหFบรรลุพันธกิจและสรFางความไดFเปรียบในตลาด

หรือสภาพแวดลFอมดFานการบริการสมรรถนะหลักมกัเป|นสิง่ที่คูOแขOงขันหรือผูFสOงมอบและคูOความรOวมมือจะ

ลอกเลียนแบบไดFยากและในหลาย ๆ กรณีทำใหFคณะ/สถาบนัคงความไดFเปรียบในการแขOงขัน 

P.1ก(3) กลุOมและประเภทของบุคลากรหรือคณาจารย�/พนักงาน (รวมถึงหนOวยงานทีท่ำหนFาที่ตOอรอง) 

อาจจัดแบOงตามประเภทของการจFางหรือสายการบังคับบัญชาตามที่ปรากฏในสัญญาวOาจFางสถานทีป่ฏิบัติงาน

รวมถึงการทำงานจากระยะไกลการออกภาคสนามสภาพแวดลFอมในการทางานการนำมาใชFซึง่นโยบาย

บางอยOางเพื่อสOงเสริมความเป|นครอบครัวหรือป¡จจัยอื่น ๆ 

P.1ก(3) คณะ/สถาบันที่อาศัยอาสาสมัครในการทำใหFงานของคณะ/สถาบันบรรลผุล ควรรวม

อาสาสมัครเหลOาน้ีเขFาเป|นสOวนหน่ึงของบุคลากรของคณะ/สถาบันดFวย 

P.1ก(5) มาตรฐานดFานวงการศึกษาอาจครอบคลุมหลกัปฏิบัติและนโยบายที่ใชFกับภาคธุรกจิ ทั้งน้ี

ข้ึนกับพื้นที่ที่คณะ/สถาบันปฏิบัติงานสภาพแวดลFอมดFานกฎระเบียบขFอบังคับ ซึง่อาจครอบคลุมถึงการปลOอย

ก¤าซเรือนกระจกการควบคุมและการแลกเปลี่ยนคาร�บอนเครดิต รวมถึงการใชFพลงังานอยOางมีประสทิธิภาพ 

P.1ข(2) ลูกคFารวมถึงผูFใชFหรอืผูFที่มีแนวโนFมจะมาใชFหลักสูตรและบริการซึง่เป|นผูFใชFโดยตรง (ผูFเรียน

และอาจรวมถึงผูFปกครอง) รวมถึงกลุOมบุคคลอื่น ๆ ที่นำหลกัสูตรและบริการไปใชFหรือเป|นผูFออกคOาใชFจOายใหF 

P.1ข(2) กลุOมของผูFเรียนและลกูคFากลุOมอื่นอาจจัดแบOงตามป¡จจัยรOวมของความคาดหวังพฤติกรรม

ความชอบหรือลักษณะของกลุOมภายในแตOละกลุOม อาจมีการจำแนกเป|นลูกคFากลุOมยOอยลงไปอีกตามความ

แตกตOางและความเหมือนภายในกลุOมเดียวกัน การกำหนดสOวนตลาดของคณะ/สถาบันอาจแบOงยOอยตาม

หลักสูตรบริการหรอืคุณลักษณะชOองทางการเผยแพรOเขตพื้นที่หรอืป¡จจัยอื่น ๆ 
P.1ข(2) ความตFองการของกลุOมผูFเรียนลูกคFากลุOมอื่นและสOวนตลาดของคณะ/สถาบันอาจรวมถึงเรื่อง

ที่พัก/การอำนวยความสะดวกทีจ่ัดใหFเฉพาะกลุOมหลักสูตรทีอ่อกแบบเฉพาะใหFเหมาะกบัความตFองการ ความ

ปลอดภัย ระบบรกัษาความปลอดภัย ขนาดช้ันเรียนที่เล็กลง การบริการดFวยภาษาที่หลากหลาย ขFอกำหนด

สำหรับปรญิญาทีเ่หมาะสมกับผูFรบับริการ การใหFคำปรึกษาแนะนำแกOผูFเรียน หลักสูตรเสริมพเิศษสำหรบั

ผูFเรียนที่กลับมาเรียนภายหลงั การลาออกกลางคัน การลดคOาใชFจOายดFานการบรหิารจัดการ การสือ่สารทาง

อิเลก็ทรอนิกส� และการศึกษาทางไกล ความตFองการของกลุOมผูFมีสOวนไดFสOวนเสีย อาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดง

ความรับผิดชอบตOอสงัคมและการใหFบริการชุมชน 

P.1ข(2) และ P.1ข(3) ความตFองการและความคาดหวังของผูFเรียนลูกคFากลุOมอื่นและผูFมีสOวนไดFสOวน

เสียและกระบวนการปฏิบัติงานจะชOวยผลักดันคณะ/สถาบันใหFมีความไวตOอการรบัรูFประเด็นความเสี่ยงที่จะ
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เกิดภาวะชะงักงันของหลักสูตร บริการ กระบวนการสนับสนุน และหOวงโซOอปุทานจากสาเหตุตOาง ๆ  ที่รวมถึงภัย

พิบัติทางธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ 

P.1b(3) ผูFสOงมอบและคูOความรOวมมอือยOางเป|นทางการ รวมถึงโรงเรียนหลักทีเ่ตรียมความพรFอมของ

นักเรียนที่จะเขFามาเรียนตOอในคณะ/สถาบัน กลไกการสือ่สารควรเป|นการสื่อสารสองทางในภาษาที่เขFาใจไดF

และอาจกระทำในลักษณะการติดตOอโดยบุคคล e-mail สือ่สังคมออนไลน� World Wide Web หรือโดยทาง

โทรศัพท�ในหลายคณะ/สถาบัน กลไกเหลOาน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความตFองการของตลาด

ผูFเรียนลูกคFากลุOมอื่นหรือผูFมีสOวนไดFสOวนเสียของคณะ/สถาบนั 

 

P.2 สภาวการณ̀ขององค̀กร: สภาวการณ̀เชิงกลยุทธ`ของคณะ/สถาบันเปHนอย]างไร 

ให#อธิบายสภาพแวดล#อมด#านการแขGงขันความท#าทายและความได#เปรียบเชิงกลยุทธAทีส่ำคัญและ

ระบบการปรบัปรุงผลการดำเนินการของคณะ/สถาบัน 

 

โดยตอบคำถามตOอไปน้ี: 

  

ก. สภาพดpานการแข]งขนั 

(1) ลำดับในการแข]งขัน 

คณะ/สถาบันอยูOทีล่ำดับใดในการแขOงขัน ใหFอธิบายขนาดและการเติบโตของคณะ/สถาบัน เมื่อ

เปรียบเทียบกับคณะ/สถาบันในภาคการศึกษา หรือตลาดการศึกษา คณะ/สถาบันมีจำนวนและประเภทของ

คูOแขOงเป|นอยOางไร 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข]งขัน 

การเปลี่ยนแปลงทีส่ำคัญซึง่มีผลกระทบตOอสถานการณ�แขOงขันของคณะ/สถาบัน รวมถึงการเปลี่ยน 

แปลงที่สรFางโอกาสสำหรับการสรFางนวัตกรรม และความรOวมมือคืออะไร  

(3) ขpอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

แหลOงขFอมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขOงขันที่สำคัญที่จะสามารถหาไดFจากภายในชุมชนวิชาการมีอะไร 

บFาง แหลOงขFอมูลเชิงเปรียบเทียบทีส่ำคัญทีม่ีอยูOจากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบFาง มีขFอจำกัดอะไรบFางใน

การรวบรวมและใชFขFอมูลตOาง ๆ เหลOาน้ี (ถFามี) 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ ̀

ความทFาทายและความไดFเปรียบเชิงกลยุทธ�ทีส่ำคัญดFานหลกัสูตรและบริการ  การปฏิบัติการ  ความ

รับผิดชอบตOอสังคมและบุคลากรมีอะไรบFาง 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 

สOวนประกอบที่สำคัญของระบบการปรบัปรุงผลการดำเนินการของคณะ/สถาบัน ซึ่งรวมถึงกระบวน 

การประเมินและการปรบัปรุงโครงการ และกระบวนการทีส่ำคัญระดับคณะ/สถาบัน 
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หมายเหตุ 

P.2(ก) คณะ/สถาบันมักจะอยูOในสภาพแวดลFอมที่มกีารแขOงขันที่สูงนอกเหนือจากการแขOงขันโดยตรง

เพื่อใหFไดFผูFเรียน  คณะ/สถาบันเหลOาน้ีมกัจะตFองแขOงขันเพือ่ใหFเกิดความมั่นคงดFานการเงิน การไดFมาซึ่งอาสา 

สมัครและบุคลากร การแขOงขันน้ีอาจเป|นภายในกลุOมคณะ/สถาบันการศึกษาดFวยกัน เชOน เพื่อใหFไดFรับเงิน

งบประมาณ สนับสนุนหรือโอกาสทีจ่ะใหFการบริการเสริมดFานอื่น ๆ ในกรณีคณะ/สถาบันการศึกษาภาครัฐ 

อาจเป|นการแขOงขันกับองค�กรภาครัฐ หรือหนOวยงานอื่น ๆ เชOน การแขOงขันภายใตFงบประมาณที่จำกัด 

P.2(ข) ความทFาทายและความไดFเปรียบเชิงกลยุทธ� อาจสัมพันธ�กับเทคโนโลยีหลกัสูตรและบรกิาร 

การเงิน การปฏิบัติงานของคณะ/สถาบัน โครงสรFางและวัฒนธรรมของคณะ/สถาบัน ขีดความสามารถของ

องค�กรแมO ผูFเรียน ลูกคFากลุOมอื่น และตลาดของคณะ/สถาบนั ภาคสOวนตOาง ๆ ในแวดวงการศึกษา ภาพลักษณ�

หรือการรับรูFของสังคมตOอคณะ/สถาบัน ช่ือเสียงโลกาภิวัตน� การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หOวงโซOคุณคOา 

(value chain) ของคณะ/สถาบนั และคนความไดFเปรยีบเชิงการแขOงขันอาจรวมถึงการสรFางความแตกตOาง 

เชOนคOาเลOาเรียนและคOาบรกิารการออกแบบ การเรียนการสอน และการใหFบรกิาร ช่ือเสียง อัตราการสรFาง

นวัตกรรม ทำเลที่ต้ังและการเขFาถึงไดFโดยสะดวก 

P.2(ค) ในระบบการใหFคะแนนตามเกณฑ�ของ EdPEx (หนFา 51) ไดFใชFการเรียนรูFและการบูรณาการซึ่ง

เป|นมิติหน่ึงในการประเมิน ระดับพัฒนาการของแนวทาง และการถOายทอด เพื่อนำไปปฏิบัติ เป|นเครื่องพิสจูน�

ถึงการปรับปรงุผลการดำเนินการของคณะ/สถาบัน เจตจำนงของคำถามน้ีเพื่อกำหนดบริบทโดยรวมของ

แนวทางที่คณะ/สถาบันใชFเพือ่การปรบัปรุงผลการดำเนินการ แนวทางดังกลOาวควรเกี่ยวเน่ืองกบัความตFองการ 

ของคณะ/สถาบัน  แนวทางตOาง ๆ ที่สอดรบักับระบบโดยรวมภายใตFเกณฑ� EdPEx น้ี อาจรวมถึงการใชFวงจร

การปรับปรงุตามวิธีของ P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษาตรวจสอบ) – A (ปรบัปรุงพฒันา) ศึกษาเกณฑ�

การประกันคุณภาพดFวยตนเอง (completing accreditation self-studies) การนำระบบการตรวจสอบที่มี

มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติมาใชFเพื่อปรับปรงุการสอน การประเมินโดยผูFประเมินอสิระในระดับ

หลักสูตร ภาควิชาหรือคณะ/สถาบัน  วิธีการตOาง ๆ อาจรวมถึงการใชFระบบ Lean Enterprise System, Six 

Sigma, มาตรฐานสากลอืน่ ๆ เชOน ISO 9000 หรือ 14000 การใชFศาสตร�การตัดสินใจ หรือเครื่องมือการ

ปรับปรงุอื่น ๆ 

 

  



CUPT-QMS Guidelines ป3 2562 14 

2.3 องค̀ประกอบที่ 2 CUPT-QMS Guidelines 

 

CUPT-QMS Guidelines ประกอบไปดFวย 8 แนวทาง ตOอไปน้ี 

 

C.1 ผลและกระบวนการรบัสมัครและคัดเลือกผูFเรียน 

C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแตOละหลักสูตรตOอผลการเรียนรูF (Learning Outcomes) และ

ความตFองการจำเป|นของผูFมีสOวนไดFสOวนเสีย  

C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสรFางสรรค�นวัตกรรม ตามทิศทางการพฒันาดFานวิจัยและเพือ่

ผูFเรียน 

C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพฒันาดFานบริการวิชาการแกOชุมชนและเพื่อผูFเรียน 

C.5 ผลและกระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อใหFสอดคลFองหรือบูรณาการกบัพันธกิจอื่นของ

สถาบัน 

C.6  ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการดFานกายภาพ 

C.8 ผลและกระบวนการบริหารจดัการดFานภาวะผูFนำ ธรรมาภิบาล และการตอบสนองผูFมสีOวนไดFสOวนเสีย 

 

ทั้งน้ีในการดำเนินงานตาม CUPT-QMS Guidelines คณะ/สถาบันจะตFองกำหนด ขFอมลูผล และ

กระบวนการในการดำเนินงานในแตOละแนวทางทัง้ 8 แนวทางข้ึนเอง โดยใหFตอบสนองตOอสภาวการณ�และ/

หรือเป�าหมายทีร่ะบุไวFในองค�ประกอบที่ 1 โครงรOางองค�กร (OP) เชOน ในกระบวนการรับสมัครและคัดเลือก

ผูFเรียน จะตFองใชFขFอมลูอัตลักษณ� ผลการเรียนรูFที่คาดหวังของผูFเรียน (Expected Learning Outcomes) 

ขFอมูลจากผูFใชFบัณฑิต อัตราการไดFงานทำ ขFอมูลผลการรบัสมัครในป3ทีผ่Oานมาของคณะ/สถาบัน เป|นตFน มา

กำหนดจำนวนและคุณสมบัติในการรับสมัครและวิธีการคัดเลือก รวมทั้งกำหนดระบบและขFอมลูทีจ่ะใชFในการ

ควบคุม ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการรบัสมัครและคัดเลอืกผูFเรียนโดยเทียบกบัที่ระบุไวF

เป|นเป�าหมายในโครงรOางองค�กร เป|นตFน  ทั้งน้ี คณะ/สถาบันจะตFองจัดทำและ/หรือพฒันาปรับปรงุระบบ

ดังกลOาว ตามผลการประเมินเพื่อใหFบรรลเุป�าหมายดFานจำนวนและคุณสมบัติของผูFเรียนที่ไดFกำหนดไวF 
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รูปที่ 2-2 การประกันคุณภาพการศึกษาตาม CUPT-QMS Guidelines เพื่อใหFไดFผลลัพธ�ตามเป�าหมายและ

บริบทของคณะ/สถาบัน 

 

C.1 ผลและกระบวนการรับสมคัรและคัดเลือกผูpเรียน 

คำอธิบาย การรบันักศึกษาเขFาศึกษาในหลักสูตรของคณะ/สถาบันควรสอดคลFองกบัความตFองการของตลาด

ทั้งดFานสมรรถนะของบัณฑิตและจำนวน เน่ืองจากจำนวนนักศึกษาที่มากเกินไปและคุณสมบัติที่ไมOเหมาะสม 

ไมOเพียงสOงผลตOอการจัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรูF และคุณภาพของบัณฑิตในทFายที่สุด แตOยังสOงผลตOอ

ภาวะการไดFงานทำอีกดFวย และหากจำนวนรบันFอยเกินไปกอ็าจสOงผลตOอประสิทธิภาพของการจัดการหลักสูตร 

ดังน้ันการติดตาม ควบคุม วิเคราะห�จำนวนผูFสมัครเขFาศึกษาและ/หรือคุณสมบัติของผูFสมัครเขFาศึกษา ผลและ/

หรือแนวโนFมผลการรับผูFเรียนของกระบวนการคัดเลือก จนถึงการลงทะเบียนเป|นนักศึกษา จะทำใหFคณะ/

สถาบันเขFาใจสถานการณ�และผลการดำเนินงานที่เป|นป¡จจุบนั นำไปสูOการปรบัแผนและวิธีการรบันักศึกษาแรก

เขFาไดFครบ ถFวน สอดคลFอง และทันการณ� 

 

C.1.1 มีการใชFขFอมลูที่เกี่ยวขFองในการกำหนดคุณสมบัติและจำนวนรับทีเ่หมาะสม 

C.1.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการรบัสมัครและคัดเลือกผูFเรียน และใชFผลการประเมินในการปรับ 

ปรุงเพื่อใหFไดFผูFเรียนทีม่ีคุณสมบัติและจำนวนตามตFองการ 

 

การผลิต

บัณฑิต 

C.1 + C.2 

Leadership - C.8 

Infrastructure - C.7 

Human Resource - C.6 

ผลการ

ผลิต

บัณฑิต 

ผลการวิจัย 

การวิจัย 

C.3 

การบริการ

วิชาการ 

C.4 

การทำนุบำรุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

C.5 

ผลการ

บริการ

วิชาการ 

ผลการทำนุ

บำรุงศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 

    

เป้าหมายตามบริบทของคณะ/สถาบัน 
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C.2 ผลและกระบวนการจัดการศึกษาของแต]ละหลักสูตรต]อผลการเรียนรูp (Learning Outcomes) และ

ความตpองการจำเปHนของผูpมีส]วนไดpส]วนเสีย 

คำอธิบาย ถึงแมFในการรบันักศึกษาแรกเขFาจะมีการกำหนดคุณสมบัติสำหรับการคัดเลือก แตOกลไกการ

คัดเลือกน้ันก็เป|นเพียงการคัดกรองเบือ้งตFน ความหลากหลายของนักศึกษาแรกเขFาจึงยากที่จะหลีกเลี่ยง การ

ติดตามจำนวนนักศึกษาและผลการเรียนรูFในหลักสูตรในชOวงเวลาตOาง ๆ เพื่อการกำกบัดูแลควบคุมสถานภาพ

ของการเรียนรูFของนักศึกษาในระยะตOาง ๆ เพื่อพจิารณากำหนดแนวทางสOงเสริมการเรียนรูFของผูFเรียน ใหFมี

ความรูFความสามารถตามผลการเรียนรูFคาดหวังในระยะตOาง ๆ และในทFายทีสุ่ดเพื่อใหFไดFบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะ

ตามที่คณะ/สถาบันไดFออกแบบไวF นอกจากน้ีการที่ตลาดแรงงานปรบัตัวอยOางรวดเร็วตามสภาวการณ�โลก/

สังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การผลิตบัณฑิตใหFตรงตามความตFองการของตลาดที่ไมOหยุดน่ิงน้ีจึงควรมีขFอมูล

ป¡จจุบันจากผูFมีสOวนไดFสOวนเสีย เพือ่ใหFหลักสูตรทันยุคซึง่เป|นผลดีตOอภาวะการไดFงานทำของบัณฑิต การ

ดำเนินการเหลOาน้ีเป|นสิง่ที่คณะ/สถาบันควรดำเนินการอยOางเป|นระบบ   

 

C.2.1 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแตOละหลักสูตรใหFบรรลุคุณลักษณะที่พึง

ประสงค�ของบัณฑิต และผลการเรียนรูF  

C.2.2  มีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของแตOละหลักสูตร ใหFตอบสนองความตFองการ

และจำเป|นของผูFมสีOวนไดFสOวนเสีย 

C.2.3 มีการกำกับดูแลกระบวนการวัด และประเมินผลผูFเรียนใหFสอดคลFองกบัผลการเรียนรูFคาดหวังหรือ

คุณสมบัติทีพ่ึงประสงค�ของผูFเรียน เพือ่ทำใหFมั่นใจวOากระบวนการวัดและผลจากการประเมินผูFเรียน

น้ันมีความถูกตFอง เช่ือถือไดF และเป|นธรรม (ensure validity, reliability and fairness)  

C.2.4 มีการกำกับติดตามและประเมินผลของกระบวนการสนับสนุนการเรียนรูFของนักศึกษา งานใหFคำ 

แนะนำ และบริการนักศึกษา (student supports / services / advices) เพื่อใหFนักศึกษามีคุณสมบัติ

ที่พึงประสงค�ตามผลการเรียนรูF และศักยภาพทางอาชีพ 
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C.3 ผลและกระบวนการวิจัย และกระบวนการสรpางสรรคน̀วัตกรรม ตามทิศทางการพัฒนาดpานวิจัยและ

เพ่ือผูpเรียน 

คำอธิบาย สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป|นการสรFางและประยุกต�ใชFองค�ความรูFใหมO  สรFางสรรค� 

นวัตกรรมหรอืทรพัย�สินทางป¡ญญา  ที่เช่ือมโยงกบัสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม หรือสิง่แวดลFอม  

ตามศักยภาพ เอกลักษณ�และบรบิทของสถาบัน  มีเครอืขOายความรOวมมือระหวOาง สถาบันอุดมศึกษา  องค�กร

ภาครัฐและเอกชนทั้งในและตOางประเทศ  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร�ชาติ  ความตFองการ

จำเป|นของสงัคม  ชุมชน  ภาครัฐและเอกชน  และประเทศ  ผลลัพธ�ของการวิจัยและนวัตกรรมมผีลกระทบสูง

ตOอการพฒันาผูFเรียน  การสรFางคุณภาพชีวิต  หรือการสรFางโอกาส  มลูคOาเพิ่ม  และขีดความสามารถของ

ประเทศในการแขOงขันระดับนานาชาติ 

 

C.3.1 มีการใชFขFอมลูที่เกี่ยวขFองทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกำหนดหรือทบทวนทิศ

ทางการวิจัยของคณะ/สถาบัน 

C.3.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการวิจัยและกระบวนการวิจัยใหFตอบสนองทิศทางการวิจัยของ

คณะ/สถาบันและใชFผลการประเมินในการปรบัปรุงกระบวนการหรือปรบัทิศทางการวิจัย 

 

C.4 ผลและกระบวนการบริการวิชาการ ตามทิศทางการพัฒนาดpานบริการวิชาการแก]ชมุชนและเพ่ือ

ผูpเรียน 

คำอธิบาย สถาบันอุดมศึกษาใหFบรกิารวิชาการอยOางเหมาะสม  สอดคลFองกบับริบทของสถาบันและตอบสนอง

ความตFองการของทFองถ่ิน  ชุมชน  และสังคม  ตามระดับความเช่ียวชาญและเอกลกัษณ�ของคณะ/สถาบัน  ดFวย

การบริหารจัดการทีป่ระสานความรOวมมือในรปูแบบตOาง ๆ ระหวOางสถาบันอุดมศึกษา  กับชุมชน และ/หรือ 

ภาครัฐและภาคเอกชน  ทัง้ในและตOางประเทศ โดยมีความโปรOงใส  ชัดเจน  สามารถตรวจสอบไดF  และผลลัพธ�

ของการบริการวิชาการนำไปสูOการเสริมสรFางอัตลักษณ�ของผูFเรียนหรือความเขFมแข็งของชุมชน รวมถึงกOอใหF 

เกิดการพัฒนาอยOางย่ังยืนกบั  ชุมชน  สังคม  หรอืประเทศชาติ 

 

C.4.1 มีการใชFขFอมลูที่เกี่ยวขFองทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกำหนดหรือทบทวนทิศ

ทางการบรกิารวิชาการแกOชุมชนและพัฒนาผูFเรียนของคณะ/สถาบัน ตามวิสัยทัศน� ปณิธาน และ/หรือ

ยุทธศาสตร�ของคณะ/สถาบันทีส่อดคลFองกบัยุทธศาสตร�ชาติ  

C.4.2 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการบริการวิชาการและกระบวนการบริการวิชาการใหFตอบสนอง

ทิศทางการบริการวิชาการของคณะ/สถาบันและใชFผลการประเมินในการปรบัปรุงกระบวนการหรือ

ปรับทิศทาง 
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C.5 ผลและกระบวนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือใหpสอดคลpองหรือบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน

ของสถาบัน 

คำอธิบาย คณะ/สถาบันมีการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอยOางเหมาะสมและสอดคลFองกับบรบิทของ

คณะ/สถาบัน และ/หรือชOวยสOงเสริม สืบสาน อนุรักษ� และธำรงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมของทFองถ่ิน  ชุมชน  

สังคม  และประเทศ รวมถึงการบรูณาการกบัวัฒนธรรมสากล ตามระดับความเช่ียวชาญและบริบทของสถาบัน  

ดFวยการบรหิารจัดการที่ประสานความรOวมมอืในรูปแบบตOาง ๆ ทั้งภายในสถาบัน หรือระหวOางสถาบัน หรือ

ระหวOางภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้ในและตOางประเทศ โดยมีผลลัพธ�ของการทำนุบำรงุศิลปะและวัฒนธรรมที่

นำไปสูOการเสริมสรFางอัตลักษณ�ของผูFเรียนและเอกลักษณ�ของคณะ/สถาบัน หรืออาจรวมถึงกOอใหFเกิดการ

สOงเสริมและพัฒนางานดFานศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 

 

C.5.1 มีการใชFขFอมลูที่เกี่ยวขFองทั้งจากภายในและภายนอกคณะ/สถาบันในการกำหนดหรือทบทวนทิศ

ทางการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใหFสอดคลFองกับพันธกิจอื่นของคณะ/สถาบัน หรอืเพื่อการ

พัฒนาความรูFความสามารถและทักษะทางดFานศิลปะและวัฒนธรรมความเขFาใจหรือการสืบสานตOอ

ยอดศิลปวัฒนธรรม  

C.5.2 มีการกำกับดูแลและประเมินผลการทำนุบำรงุศิลปะและวัฒนธรรมและกระบวนการทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรมใหFตอบสนองทิศทางการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของหนOวยงานและใชFผลการ

ประเมินในการปรับปรงุกระบวนการหรือปรับทิศทาง 
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C.6 ผลและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

คำอธิบาย ผูFบรหิารคณะ/สถาบันมหีนFาที่และความรบัผิดชอบในการสรรหา คัดเลือก กำกับการดำเนินงาน 

พัฒนาและดำรงรักษาไวFซึ่งทรัพยากรบุคคลอันเป|นทรพัยากรที่มีคOาย่ิงของคณะ/สถาบัน มีการใชFขFอมูลที่

เกี่ยวขFองในการดำเนินการบริหารและพฒันาบุคลากร มีระบบและการดำเนินการที่สอดคลFองเหมาะสมกบัทิศ

ทางการพัฒนาของคณะ/สถาบัน ในการบรหิารจัดการ สOงเสริมสนับสนุน กำกับติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร บุคลากรทุกภาคสOวนไดFรับการพฒันาทักษะความสามารถ เจตคติ และสมรรถนะ

เพื่อใหFสามารถปฏิบัติงานไดFอยOางเต็มกำลงัความสามารถและไดFประสิทธิภาพ 

 

C.6.1 มีการใชFขFอมลูที่เกี่ยวขFองในการวางแผนอัตรากำลงัของบุคลากร 

C.6.2  มีการกำกับ ติดตาม ดำเนินการ และประเมินแผนอัตรากำลังของบุคลากร และใชFผลการประเมินใน

การทบทวนและปรบัปรุงอัตรากำลังใหFมีความเหมาะสมกบัความตFองการจำเป|นของคณะ/สถาบัน 

C.6.3 มีการกำหนดสมรรถนะของบุคลากรทีจ่ำเป|นในการขับเคลือ่นพันธกิจตOาง ๆ ของคณะ/สถาบัน มีการ

ติดตามประเมินสมรรถนะของบุคลากร และใชFผลการประเมนิเพื่อการปรับปรงุพัฒนาบุคลากร 

C.6.4 มีการวิเคราะห�ความตFองการจำเป|นในการไดFรับการพฒันาของบุคลากร และใชFขFอมลูทีเ่กี่ยวขFองใน

การวางแผนพฒันาบุคลากร 

C.6.5 มีการกำกับ ติดตาม ดำเนินการ และประเมินแผนพฒันาบุคลากร และใชFผลการประเมินในการ

ปรับปรงุพฒันาบุคลากร  

C.6.6 มีระบบการประเมินความดีความชอบ ใหFรางวัล ยกยOอง และเพิม่ขวัญและกำลงัใจของบุคลากร ดFวย

ความโปรOงใส ยุติธรรม สอดคลFองเหมาะสมกับทิศทางการพฒันาของคณะ/สถาบัน และสOงเสริมใหFเกิด

ความมุOงมั่น รOวมแรงรOวมใจของบุคลากรในการดำเนินพันธกจิตOาง ๆ (Merit System) 
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C.7 ผลและกระบวนการบริหารจัดการดpานกายภาพ 

คำอธิบาย ผูFบรหิารคณะ/สถาบันมหีนFาที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและกำกบัใหFมีการดำเนินการ

จัดหา บำรงุรักษา และประเมินผลการจัดหาและบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ� ทรพัยากร และสถานทีท่ี่ใชFในการ

ดำเนินพันธกิจตOาง ๆ ของคณะ/สถาบัน เพื่อใหFมีความเพียงพอ พรFอมใชF ทันสมัย และตอบสนองความตFองการ

จำเป|นของผูFมีสOวนไดFสOวนเสียและการบริหารจัดการพันธกิจตOาง ๆ รวมทั้งมกีารจัดสภาพแวดลFอมทางกายภาพ 

สภาพแวดลFอมทางสงัคม และสภาพแวดลFอมทางจิตวิทยา ที่ชOวยสOงเสริมการเรียนรูF ศักยภาพ คุณภาพชีวิต 

สุขภาพ และความปลอดภัยของผูFเรียน 

 

C.7.1 มีการจัดหา บำรุงรักษา และประเมิน ผลการจัดหาและบำรงุรักษาวัสดุอปุกรณ�และสถานที่ที่ใชFในการ

จัดการเรียน การสอน และการฝ�กปฏิบัติของผูFเรียน เพื่อใหFมีความเพียงพอพรFอมใชFทันสมัยและตอบ 

สนองความตFองการจำเป|นของการจัดการเรียนการสอนและการฝ�กปฏิบัติ 

C.7.2 มีการจัดหา บำรุงรักษา ใหFบริการ และประเมินผลการจัดหา บำรงุรักษา และใหFบริการวัสดุอปุกรณ�

และสถานที่ ดFานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหFมีความเพียงพอ พรFอมใชF ทันสมัย และตอบสนองความ

ตFองการจำเป|นของการจัดการเรียน การสอน และการพฒันาการเรียนรูFของผูFเรียนและการบรหิาร

จัดการพันธกจิตOาง ๆ 

C.7.3 มีการจัดหา บำรุงรักษา ใหFบรกิาร และประเมินผลการจัดหา บำรุงรักษา และใหFบริการทรัพยากรใน

หFองสมุด เพื่อใหFมีความเพียงพอ พรFอมใชF ทันสมัย และตอบสนองความตFองการจำเป|นของการจัดการ

เรียนการสอนและการพฒันาการเรียนรูFของผูFเรียน  

C.7.4  มีการจัดสภาพแวดลFอมทางกายภาพ สภาพแวดลFอมทางสังคม และสภาพแวดลFอมทางจิตวิทยา ที่ชOวย

สOงเสริมการเรียนรูF ศักยภาพ คุณภาพชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัยของผูFเรียน 
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C.8 ผลและกระบวนการบริหารจัดการดpานภาวะผูpนำ ธรรมาภิบาล และการตอบสนองผูpมีส]วนไดpส]วน

เสีย 

คำอธิบาย ผูFบรหิารคณะ/สถาบันมหีนFาที่และความรับผิดชอบในการช้ีนำ ดำรงตนเป|นแบบอยOาง บริหาร

จัดการทรัพยากร และพฒันาผูFนำรุOนตOอไป เพื่อนำคณะ/สถาบันไปสูOการบรรลุเป�าหมายในการดำเนินพันธกิจ

ตOาง ๆ ของคณะ/สถาบัน มกีารใชFขFอมลูในการบรหิารและการตัดสินใจ และใชFกระบวนการที่มสีOวนรOวมในการ

บรหิารจัดการ เพื่อใหFคณะ/สถาบันพฒันาอยOางตOอเน่ืองและนำไปสูOความย่ังยืน โดยเป|นไปตามหลักธรรมาภิ

บาล และสามารถตอบสนองความตFองการจำเป|นของผูFมสีOวนไดFสOวนเสียทัง้ภายในและภายนอกคณะ/สถาบัน 

 

C.8.1 มีกระบวนการรับฟ¡งความคิดเห็นและความตFองการของผูFมสีOวนไดFสOวนเสียทั้งภายในและภายนอก

คณะ/สถาบันอยOางเป|นระบบ  

C.8.2 มีการใชFขFอมลูความคิดเห็นและความตFองการของผูFมสีOวนไดFสOวนเสีย รวมทั้งสารสนเทศอื่นทีเ่กี่ยวขFอง

ในการจัดทำวิสัยทัศน� พันธกิจ และแผนกลยุทธ� 

C.8.3 มีกระบวนการถOายทอดแผนกลยุทธ�สูOการปฏิบัติ กำกบัติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน

กลยุทธ�อยOางเป|นระบบ และใชFผลการประเมินในการปรบัปรงุพัฒนาเพื่อผลักดันใหFบรรลผุลสำเร็จตาม

เป�าหมายเชิงกลยุทธ� 

C.8.4 มีกระบวนการสื่อสารขFอมลูสำคัญตามพันธกจิและกระบวนการสรFางความผูกพันกบับุคลากรและ

ผูFเรียน รวมทัง้ผูFมสีOวนไดFสOวนเสียทีส่ำคัญอยOางเป|นระบบ 

C.8.5  มีกระบวนการประเมินภาวะผูFนำ ธรรมาภิบาล และผลการปฏิบัติงานของผูFบรหิารคณะ/สถาบัน 

รวมทั้งผูFบริหารสูงสุด และสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน และใชFผลการประเมินเพือ่การพฒันาปรับปรงุ 

C.8.6 มีการใชFผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกระดับในการพฒันา ปรบัปรุง การบรหิารและการดำเนิน

พันธกิจของคณะ/สถาบัน 
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2.4 ระดับการประเมิน   

 เพื่อใหFรับรูFถึงระดับของการดำเนินการในแตOละแนวทาง และระดับการดำเนินการของแนวทางยOอยใน

แตOละแนวทาง และเพื่อใชFในการ P-D-C-A กระบวนการการจัดการคุณภาพการศึกษาตOาง ๆ ไดFอยOางตOอเน่ือง 

จะใชFระดับการประเมิน 7 ระดับ ของ AUN-QA ดังตOอไปน้ี และเพือ่ใหFสอดคลFองกับกลไกการประกันคุณภาพ

ภายใน จะไมOมีการกำหนดระดับตก/ผOาน ระบบคะแนนทีป่ระเมินไวFเป|นเพียงการบอกระดับของการดำเนินการ

ในการจัดการศึกษาตามกรอบของ CUPT-QMS Guidelines เทOาน้ัน ดังน้ันจะไมOมีการประเมินสรุประดับ

คะแนนเฉลี่ยของแตOละแนวทางหรือสรุปคะแนนระดับภาพรวมของทั้ง 8 แนวทาง  

 

ระดับการประเมนิ 7 ระดับของ AUN QA 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The 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 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 
practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The 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 practice shows inconsistent or some results. 

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

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

6 Example of Best Practices 
The 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 practice shows 
very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The 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 practice shows excellent results and outstanding improvement trends. 
* Practice หมายถึง การกำหนดกระบวนการหรือระบบในการดำเนินงาน การดำเนินการตามกระบวนการ/ระบบที่กำหนด 

การกำกับติดตาม ดูแล ทบทวน ประเมิน วิเคราะห� และปรับปรุง 

* Results หมายถึง  ผล Outputs & Outcomes ทั้งน้ี Results เกิดจากการดำเนินการ และจะไมOสามารถปรับปรุงการ

ดำเนินการไดFหากไมOมีผลที่ไดFจากการ ติดตาม / กำกับดูแล / ทบทวน / ประเมินวิเคราะห� 


