
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ด้วย AUN QA Version 4.0

มณมรกต  บัวแดง





ก 

ค ำน ำ 

 คู่มือการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร         

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วย AUN QA Version 4.0 

จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

ได้ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัตงิาน รวมทัง้บุคลาการสายวิชาการและบุคลาการสายบริการ 

ที่คณะมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น

ระบบ และแนวปฏิบัติงานที่ดี การบริหารจัดการปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทน า บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และเน้น

หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน เงื่อนไข เทคนิคในการปฏิบัติงาน มีการอธบิายขัน้ตอน

ท างานพร้อมยกตัวอย่างที่ชัดเจน รวมน าเสนอการวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค 

แนวทางในการแก้ไข และพัฒนางาน ของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ผู้จัดท าขอขอบพระคุณรองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ            

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ให้ความเมตตาและความกรุณา ในการตรวจทาน

ขั้นตอน เนื้อหา และข้อมูลเกณฑ์ข้อก าหนดพร้อมค าอธิบายแต่ละตัวชี้วัดแต่ละข้อ

ของ AUN QA Version 4.0 ที่ ผู้ จัดท าได้แปลแล้วเรียบ เรียงน าเสนอในหั วข้อ

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงาน                

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาด

ประการใด ผู้จัดท าขอน้อมรับความผิดพลาดนั้นเอาไว้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มี            

ความสมบูรณ์เป็นคุม่ือที่ดยีิ่งขึ้น ตอ่ไป 

มณมรกต บัวแดง 

9 กันยายน 2564 
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บทท่ี 1 

 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ปัจจุบันโลกของการศกึษาในศตวรรษที่ 21 มีการแขง่ขั้นสูง และมีปัจจัยต่าง ๆ ที่สง่ผล

ต่อคุณภาพของการศึกษา ไม่วา่จะเป็นการผลิตบัณฑติ การวิจัย การให้บริการวิชาการแต่สังคม 

รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ล้วนเป็นปัจจัยหลักส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทั้งสิ้น ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) “ได้มุ่งพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับในสากล ได้มีการ

น าเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับและมีประสิทธิภาพมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย โดยผลิต

และพัฒนาบุคลากร ที่สามารถปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันจนตลอดชีวิต                       

และการพัฒนาศักยภาพการศึกษา สร้างความรู้และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศในโลกยุคโลกาภิวัฒน์สนับสนุนการพัฒนา ที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย ก ากับ

มาตรฐาน มี เครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้ นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ” (ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561) ซึ่งจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการต่อยอด

กระบวนและการปรับปรุ งหลั กสู ต ร ก ารจัดการเรียนการสอน  การผลิ ตบัณ ฑิ ต                            

การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร ภายใต้ภารกิจหลัก                                   

ที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ                           

ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันอุดมศกึษาในประเทศ

ไทยได้น าภาระกิจดังกล่าว มาก าหนดเป็นพันธกิจหลักใช้ขับ เคลื่ อนการบริหารงาน                          

การด าเนินงานและพัฒนาสถาบันของตนเอง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัด

การศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน หมวด 6 มาตรฐานและ

การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบ

การประกันคุณภาพภายนอก” เพื่ อใช้เป็นกลไกในรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา                         

ที่ติดตามตรวจสอบและประเมิน การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย 

เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยสถานศึกษา และถือว่าการประกัน

คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยส่วนใหญ่เลือกใช้และเป็น

สมาชิกในปัจจุบันคือ เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University 

Network Quality Assurance : AUNQA) ซึ่ ง AUN-QA มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่ อสร้างกลไก                            

การประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมชิกให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ระบบการประกันคุณภาพดังกล่าว ยังจัดให้มีการจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงาน

ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                              

เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน

การศกึษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐแห่งหนึ่งที่มีการใช้ระบบ                 

การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวดที่ 3                 

การประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรา 40 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพ

การศึกษา การวิจั ย เพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลั ย 

(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553) ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา                                

ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2563) 

โดยมีการด าเนินงานภายใต้พันธกิจหลัก 5 ด้าน คือ 1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 2) วิจัยและ

นวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3) บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม                              

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิ

บาล (Good governance) และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

“มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” และมีการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอก ซึ่งในระดับคณะได้จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะโดยใช้

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็น

แล้ว คือ ระบบการประกันคุณภาพการศกึษา AUN-QA 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการอนุมัติจัดตั้งอย่างเป็น

ทางการเมื่อปี พ.ศ. 2557 แต่มีการด าเนินงานมานานกว่าทศวรรษ โดยก่อนหน้าการแยก                           

เป็นคณะ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้สังกัดคณะศิลปศาสตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545                       

เมื่อแยกออกมาได้มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การประกัน

คุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA 
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ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จนถึงปีการศึกษา 2561 และเริ่มใช้เกณฑ ์

EdPex “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่ เป็นเลิศ ” ในปีการศึกษา 2562                                         

ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม

คณะยังด าเนินงานการก ากับมาตรฐาน และการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

ระดับหลักสูตร ซึ่งองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานมีข้อก าหนดและตัวชี้วัดที่หลากหลาย 

เพื่อให้ครอบคลุมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหาร การผลิตบัณฑิต การพัฒนา

บุคลากรและองค์การ สู่การรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร Self–assessment 

Report ตามเกณฑ์ EdPex ดังกล่าว ซึ่งผู้ด าเนินงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และการจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ระดับคณะ การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จึงจะมี                     

ความเรียบร้อยและสมบูรณ์  ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด และน าผลของรายงาน                        

การประเมินตนเองดังกล่าวไปพัฒนาปรับปรุงหรือต่อยอดและยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ 

และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน

ล าดับต่อไป 

ดังนั้น จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวท าให้ผู้จัดท า มีความสนใจจัดท า

คู่มือการปฏิบัติงาน การประคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วย AUN QA Version 4.0 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพื่อจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการประคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ                   

ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 1.2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานแทน/ผู้ประสานงานหลักสูตร มีแนวทางการปฏิบัติงานการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ 

 1.2.3 เพื่อน าเสนอเทคนิค ประสบการณ ์รวมทั้งวิธีจัดการปัญหาในการด าเนินงาน

การประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะ 

 

1.3 ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงาน การประคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วย AUN QA Version 4.0 ครอบคลุมขั้นตอนด าเนินงาน                   

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 4 กระบวนการ 
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ดังนี้ 1. กระบวณการวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 2. กระบวนการด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา (Do) 3. กระบวนการติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 4. กระบวนการสรุปผล/ร่วมกัน

ปรับปรุง (Act) 

 

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1.4.1 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Assurance) หมายถึง การประเมิน

คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภายใต้การควบคุม

คุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ 

(Quality Assessment)  

 1.4.2 กำรประกันคุณภำพภำยใน (Internal Quality Assurance) ระดับคณะ 

หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

หลักสูตร ในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกรรมการผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศกึษานั้น ๆ โดยท าการประเมนิปีละ 1 ครั้ง 

 1.4.3 คุณภำพ (Quality System) หมายถึง หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของปีนั้น ๆ ที่มี

คุณภาพคุณภาพ ได้รับการอนุมัต ิและเปิดสอนในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 1.4.4 ระบบคุณภำพ  (Quality System) หมายถึ ง กระบวนการด าเนินงาน                     

ในหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                           

ของปีนั้น ๆ  

 1.4.5 กำรควำมคุมคุณภำพ (Quality Control) หมายถึง การก ากับมาตรฐาน                    

และการติดตามการด าเนินงาน ของหลักสูตร ในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                    

ของปีนั้น ๆ 

 1.4.6 กำรประเมินคุณภำพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการ

วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน และประเมินผล ที่ส่งผลต่อคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้

ตามตัวชีว้ัดด้านต่าง ๆ ของหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 1.4.7 ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) หมายถึง เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA ที่ใช้วัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสะท้อน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 1.4.8 เกณฑ์กำรประเมิน หมายถึง ระบบการประเมินจากคะแนนเต็ม 7 ในลักษณะ 

Rating scale ประกอบด้วยเกณฑ์  15 เกณฑ์ ตามข้อก าหนดที่คลอบคลุม ปัจจัยน าเข้า 

กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ การวัดและประเมินผลของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA 

Version 4.0 

 1.4.9 คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ท าหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้ง                      

จากมหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ 

 1.4.10 ปีกำรศึกษำ คือ เริ่มตั้งแต ่1 กรกฎาคม ถึง 30 มถิุนายน ของปีถัดไป ตามรอบ                     

การประเมินของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.5.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานการประคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส าหรับ                    

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 1.5.2 ผู้ปฏิบัติงานแทน/ผู้ประสานงานหลักสูตร สามารถปฏิบัติงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะได้ และมีแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็น

ระบบ 

 1.5.3 มีแนวปฏิบัติงานที่ดี และการบริหารจัดการปัญหา อุปกรรค ในการด าเนินงาน

การประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 



บทท่ี 2 

 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

  2.1.1 ความเป็นมาของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ขยายเขตการศึกษาไปยัง                  

ส่วนภูมิภาคได้ใน 11 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคาย พะเยา จันทบุรี แพร่ สุราษฎร์ธานี ตรัง 

สกลนคร กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร และปราจีนบุรี ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ เพื่อเป็นการ                 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาส                 

ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้จัดท าโครงการกระจายโอกาส

ทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค (จังหวัดพะเยา) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ขึ้นเพื่อสนอง

นโยบายดังกล่าว โดยใช้อาคารเรยีนของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นอาคารเรยีนช่ัวคราว 

 ต่อมาในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรไีด้มี

มติให้ใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และได้ย้ายมาจัดการศึกษา                   

ณ สถานที่ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2542 

 ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่  13 (4/2550) เมื่อวันที่                    

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา เป็น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เพื่อเตรียมยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศใน

อนาคตต่อไป หลังจากนั้นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 23 มถิุนายน พ.ศ. 2552 

 ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม                   

พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้แยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัย

เอกเทศนับตั้งแต่นัน้เป็นต้นมา 

 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบไปด้วยหน่วยงานวิชาการที่ด าเนินการ                         

จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑติศกึษา จ านวน 16 คณะ 

2 วทิยาลัย 1 โรงเรียน 1ศูนย์การแพทย์ และวิทยาเขตเชียงราย ดังตอ่ไปนี้ 
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 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ 1 ใน 16 คณะ ที่จัดการเรียนการสอน                     

ในมหาวิทยาลัยพะเยา และนับจากวันที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทดลองเพาะกล้าความรู้จนถึง

วันนีก้ว่า 18 ปี และนับตั้งแตว่ันที่สาขาวิชารัฐศาสตรแ์ละสาขาวิชาพัฒนาสังคม ได้หัดบินภายใต้

อ้อมอกของคณะศิลปศาสตร์จนถึงวันนี้กว่า 10 ปี ระยะเวลาดังกล่าวนานพอที่จะเป็นที่แน่ใจได้

แล้วว่า สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์แข็งแรงพอและพร้อมแล้วที่จะโบยบินไปแสวงหาความรู้และ

หว่านโปรยเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางศาสตร์ของตนเอง 

มหาวิทยาลัยพะเยาจงึได้มีประกาศตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557 เพื่อจัดตั้ง

คณะใหม่ในนามคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจัดการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

และปริญญาโท ดังนี้ 

 1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

  1.1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

  1.2) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

  1.3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

สาธารณะ 

  1.4) หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)                   

และศลิปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 

 2) หลักสูตรระดับปริญญาโท 

  2.1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

(แผน ก และแผน ข) 

 2.1.2 โครงสร้างองค์กร 

 คณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการด าเนินงานขับเคลื่อน

องค์กร ภายใต้ปรัชญาและปณิธานร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และมีวสิัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะดังนี ้

 2.1.3 ปรัชญาร่วม 

 “ด ารงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” หรือ “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม” “A Life 

of Wisdom Is the Most Wondrous of All” 

 2.1.4 ปณิธานร่วม 

 “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” “Wisdom for Community Empowerment” 

 2.1.5 วิสัยทัศน์ 

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัยใน

ศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลัง ในการสร้างสรรคชุ์มชนด้วยจิตสาธารณะ 
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 2.1.6 พันธกิจของคณะ 

 พันธกิจที่ส าคัญ 5 ด้าน อันสอดคล้องกับ 5 เป้าหมายหลัก ของมหาวิทยาลัย 

(Comprehensive University = CU, Community Engagement = CE, International Publication = 

IP, Partially World class = PW, ASEAN = AEC) 

โดยมีโครงสรา้งของหนว่ยงาน โครงสรา้งการบริหาร โครงสรา้งการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างองค์กรคณะรัฐศาสตร์และสังคมสาสตร์ 
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ภาพท่ี 2.2 โครงสร้างการบริหารงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์



 

 

10 

 

 
ภาพท่ี 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานส านักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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นางสาวรัตติกาล ค้าสม 

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ/นักวิชาการศึกษา 

 
 

นายมณมรกต บัวเดง 

นักวิชาการศึกษา 

 
 

นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์ 

นักวิชาการศึกษา 

 
 

ว่าที่ร้อยตรศิีรพิงษ์ เผ่าต๊ะใจ 

นักวิชาการศึกษา 

 

ภาพท่ี 2.4 โครงสร้างงานวิชาการ 

 2.1.2 ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงาน 

 ปัจจุบันตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน 

ภายในส านักงานคณะรัฐศาสตร์และสั งคมศาสตร์  พ .ศ . 2562 (ประกาศ ณ  วันที่                  

22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป)                     

ได้แบ่งหน่วยงานย่อย จ านวน 3 งาน คือ 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานวิชาการ 3. งานแผนงาน 

ซึ่งมีรายละเอียดขอบข่ายภาระงาน ดังนี้  
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  1) งานบริหารทั่วไป 

   1.1) ด้านสารบรรณ 

   1.1.1) รับ-ส่งเอกสาร  

   - ลงรับหนังสอืราชการและเอกสารต่าง ๆ 

   - ลงทะเบียนหนังสือเข้าทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์          

(E-Document)  

   - ตรวจสอบหนังสือราชการและเกษียนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับต่อไป  

   - จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก คณะ                                  

หรอืมหาวิทยาลัย  

   - ออกเลขหนังสือภายใน, ภายนอก, เลขค าสั่ง, ประกาศ ฯลฯ 

   1.1.2) เสนอหนังสอื 

   - เสนอหนังสอืผูบ้ริหาร พิจารณา ลงนาม สั่งการ 

   - แจ้งเวียนหนังสอืให้บุคลากรทราบ 

   - ควบคุมดูแลหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ 

   1.1.3) การจัดเก็บเอกสารและการท าลายที่หมดอายุการใช้งาน 

   1.1.4) โต้ตอบหนั งสือไปยังหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ                     

หรอืมหาวิทยาลัย 

   1.1.5) จัดพิมพง์านของหน่วยสารบรรณของคณะ  

   1.1.6) ให้บริการรับ-ส่ง จดหมายและพัสดุไปรษณีย์แก่บุคลากร  

   1.1.7) ต้อนรับ ตดิต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารทั่วไป 

   1.1.8) ประสานงานแจ้งชื่อผู้ไปร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ๆ ของคณะ       

   1.1.9) การจัดประชุมประจ าเดือนและประชุมอื่น ๆ ตามที่ ได้รับ

มอบหมาย 

    - ส่ งหนั งสือ เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ  

    - ติดตาม ดูแล ความเรียบร้อยในการประชุม คณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

    - ด าเนินการประชุม/บันทึกรายงานการประชุม แจ้งมติไปยัง

ผูเ้กี่ยวข้อง จัดท ารายงานการประชุม 
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   1.2) ด้านบุคลากร 

    1.2.1) ด้านการปฏิบัติการ 

   - ด าเนินการเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ สรุปข้อมูล (เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล) 

   - ด าเนนิการเกี่ยวกับเกษียนหนังสือเสนอผูบ้ริหาร 

   - ด าเนนิการเกี่ยวกับแจ้งเวียนหนังสอื ข้อมูล ข่าวสาร 

   - ด าเนนิการจัดท าใบลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 

   - ด าเนินการจัดท าร่างหนังสือภายใน และภายนอก (เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล) 

   - ด าเนนิการเกี่ยวกับการขออนุมัตเิดินทางไปปฏิบัติงาน 

   - ด าเนนิการเกี่ยวกับการขออนุมัตกิารลา 

   - ด าเนนิการเกี่ยวกับการขออนุมัตยิกเลิกวันลา 

   - ด าเนนิการเกี่ยวกับการรายงานการฝึกอบรม 

   - ด าเนินการบันทึกข้อมูลสถิติการลาหรอืการไปปฏิบัติงานในระบบ

สารสนเทศ 

   - ด าเนินการจัดท าสรุปข้อมูลการลาหรอืไปปฏิบัติงานประจ าเดือน 

   - ด าเนินการจัดท าสรุปข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงานประจ าเดือน 

   - ด าเนนิการจัดท าร่างค าสั่งมหาวิทยาลัย เสนอลงนาม 

   - ด าเนนิการจัดท าร่างค าสั่งคณะฯ เสนอลงนาม 

   - ด าเนนิการจัดท าร่างประกาศคณะฯ เสนอลงนาม 

   - ด าเนนิการจัดท าร่างระเบียบคณะฯ เสนอลงนาม 

   - ด าเนนิการจัดท าร่างขอ้บังคับคณะฯ เสนอลงนาม 

   - ด าเนินการจัดท าหนังสือขออนุมัติ เบิกเงิน (เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล) 

   - ด าเนินการจัดท าข้อมูลบุคลากรประกอบการต่ออายุประกันภัย 

   - เข้าร่วมการประชุมสอบสวนการขอแก้ไขรายงานผลการศกึษา 

   - เข้าร่วมการประชุมสอบสวนเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและ

จรรยาบรรณ  

   - ด าเนินการสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานคณะหรือ

มหาวิทยาลัย 
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   - ด าเนนิการเรื่องทุนการศกึษาของบุคลากร 

   - ด าเนนิการเกี่ยวกับการลาศกึษาต่อของบุคลากร 

   - ด าเนนิการเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

   - ด าเนนิการเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งความเช่ียวชาญ 

   - ด าเนนิการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ 

   - ด าเนนิการเกี่ยวกับการประเมนิผลการทดลองการปฏิบัติงาน 

   - ด าเนนิการเกี่ยวกับการประเมนิผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

   - ด าเนนิการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร 

   - ด าเนนิการเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบุคลากร 

   - งานอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภายใน 

   1.2.2) ด้านการวางแผน 

    - ร่วมด าเนินการวางแผนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

   1.2.3) ด้านการประสานงาน 

    - ประสานการท างานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ  

    - ชีแ้จงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   1.2.4) ด้านการบรกิาร 

    - ให้ค าแนะน า ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่บุคลากรและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

    - ให้บริการขอ้มูลเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารทรัพยาบุคคล 

    - ด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อม

การท างานด้านอื่น  ๆ

   1.2.5) ด้านอื่น ๆ  

    - เข้าร่วมการประชุม สัมมนา กิจกรรม หรอืโครงการ 

    - ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1.3) ด้านพัสดุ 

   นักวิชาการพัสดุ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการ วางแผน 

และบริการด้านพัสดุ  ครุภัณฑ์  ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2553                         

และตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลัง ดังนี้ 
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   1.3.1) ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

    ด าเนินงานด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุส านักงาน ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ในระบบ ERP วิธีตกลงราคา, วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market, วิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding, วิธีคัดเลือก, วิธีเฉพาะเจาะจง, ซื้อโดยวิธีพิเศษ, จ้าง

โดยวิธีพิ เศษ และส าหรับวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   1.3.2) ด้านการควบคุมครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์/ครุภัณฑ์ 

    ด าเนนิการควบคุมครุภัณฑ ์ด้วยวิธีดังนี ้ 

   - แยกประเภท ครุภัณฑต์่ ากว่าเกณฑ/์ครุภัณฑ์ 

   - ก าหนดหมายเลข ครุภัณฑต์่ ากว่าเกณฑ/์ครุภัณฑ์ 

   - เขียนหมายเลข(รหัส) ที่ตัวครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ/์ครุภัณฑ์ 

   - จัดท าหลักฐานในการเบิกจ่าย 

   - ถ่ายรูปครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ/์ครุภัณฑ์ ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 

   - ตรวจสอบ ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์/ครุภัณฑ์ ประจ าปี เพื่อส่ง

หนว่ยพัสดุกลาง (กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา) 

   1.2.3) การซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์/ครุภัณฑ์ และการ

จ าหน่ายวัสดุคงทนถาวร 

    เมื่อวัสดุมีสภาพช ารุดต้องท าการซ่อมแซม หรือเสื่อมสภาพใช้

การไม่ได้ เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน เสนอรายงานต่อหัวหน้า พร้อมจัดส่งรายงานไปยังงานพัสดุ                                     

กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อด าเนนิการตอ่ไป 

    1.2.4) การเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน ส าหรับบุคลากรภายในคณะ 

     ด าเนินการตัดรายการวัสดุส านักงานจากทะเบียนคุมวัสดุ,                 

ตัดรายการวัสดุส านักงาน จากระบบ ERP, ตัดรายการวัสดุส านักงาน จากระบบ IMS, ตรวจเช็ค

วัสดุคงเหลือแต่ละเดอืน, จัดท ารายงานวัสดุคงเหลอืประจ าเดือน และด าเนินการจัดการเรื่องค่า

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถตู้ ในการจัดท าสัญญาเช้า ขออนุมัติเช่า ประกาศ

ราคากลางผ่านระบบ e-GP จัดท ารายงานการเบิก-จ่าย ค่าเช่ารายเดือน รวมถึงการยืม-คืน

วัสดุ วัสดุ/ครุภัณฑ์ ส าหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงบุคลากรคณะอื่นและนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา พร้อมทั้งด าเนินการในงานด้านการรับบริจาคจากหน่วยงานภายในและภายนอก จัดท า

งบประมาณการซื้อวัสดุส านักงาน/ครุภัณฑ์ การติดต่อประสานงานกับ ห้าง/ร้าน/บริษัทและ

หนว่ยงานอื่น ๆ 
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   1.2.5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ และงานที่ได้รับมอบหมาย 

      - การตรวจสอบเอกสารรายงานด าเนินโครงการ (เคลียร์

โครงการ) ของคณะฯ 

      - ลงทะเบียนการรับ-ส่ง หนังสือของส่วนงานทั้ งภายในและ

ภายนอก 

      - มีสว่นร่วมในการจัดท าโครงการ / กิจกรรมของคณะฯ 

      - คุ ม งบป ระมาณ  ในหม วด  กอ งทุ น เพื่ อ ก ารศึ ก ษ า  / 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/ค่าสาธารณูปโภค/สินทรัพย์ถาวร 

      - ปฏิบัติหน้าที่แทน นักวิชาการเงินและบัญชี (ในกรณีนักวิชาการ

เงินและบัญชี ลา) 

      - งานอื่น  ๆที่ได้รับมอบหมาย จากคณะ และมหาวิทยาลัยพะเยา 

   1.4) ด้านการเงนิและบัญชี 

    นักวิชาการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการ 

วางแผน บริการ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ระเบียบ ขอ้บังคับ และแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

    1.4.1) ด้านการเงนิ 

    - ก ากับ  ติดตาม ตรวจสอบงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร 

ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุกประเภท (เงินรายได้ เงินสะสม เงินแผ่นดิน และเงิน

วจิัยภายนอก) 

    - สรุปและรายงานสถานะประจ าเดือนทางการเงนิของคณะฯ  

    - คุมงบประมาณ และกระบวนการค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ

บุคลากรของคณะฯ การเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคลากรฯ แบบโดยเบิกค่าใช้จ่าย (ตรวจสอบ/

เสนอ/บันทึก ดา้นการเงนิ) 

    - กระบวนการ การยืมเงินทดรองจ่าย (ทดรองจ่ายระดับคณะ                  

และระดับ มหาวิทยาลัย) 

    - ด้านเงินเดือน/ค่าตอบแทน จัดท าข้อมูลจัดท าใบประกันสังคม 

สปส1-10 พร้อมจัดท าหนังสือภาษีหัก ณ ที่จา่ยใหลู้กจา้งช่ัวคราว 

    - งานด้านสวัสดิการของบุคลากรในสังกัด (ด าเนินงานเข้าระบบ

ส่งเอกสารการเงนิ) 

    - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และตรวจเอกสารรายงานทางการ

เงินในการด าเนินโครงการตา่ง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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     1.4.2) ด้านบัญชี 

       ก ากับ ตรวจสอบ และจัดท ารายงานเงินทดรองจา่ยประจ าเดือน 

(ข้อมูล เงนิสดคงเหลือ statement งบกระทบยอดออมทรัพย์/กระแสรายวัน) และทะเบียน รับ-จา่ย 

     1.4.6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ และงานที่ได้รับมอบหมาย 

       - จัดท าเอกสารเบิกจ่าย เงินค่ าตอบแทนผู้ ช่วยคณบดี , 

ค่าตอบแทนการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการของ

ส านักงานคณะ 

       - ก ากับ ตดิตา และรายงานผล ทุนการศึกษาของคณะฯ 

       - วิเคราะห์งบประมาณรายได้ของคณะฯ จัดท ารายงานเงินไตร

มาสของคณะฯ และการประสานงานต้นทุนต่อหน่วย 

       - งานอื่น  ๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะ และมหาวิทยาลัยพะเยา 

       - ปฏิบัติหน้าที่แทน นักวิชาการพัสดุ (ในกรณีนักวิชาการพัสดุ ลา                        

หรอืกรณีฉุกเฉิน) 

  1.5) ด้านคอมพิวเตอร์ 

    1.5.1) ด้านระบบคอมพิวเตอร์ 

      ปฏิบั ติ งานที่ เกี่ ยวข้องกั บระบบงานสารสนเทศ (Software 

Developer) 

       - ออกแบบระบบ ออกแบบฐานข้อมูล(Data Base) ออกแบบ

ส่วนตดิต่อผู้ใช ้(User Interface)   

       - เขียนชุดค าสั่งเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ   

       - ทดสอบ ติดตั้ง จัดท าคู่มือการใช้งาน และบ ารุงรักษาระบบ

สารสนเทศ (Maintenance) 

       - วิเคราะหข์้อมูลและปัญหา อันน ามาสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา 

      ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนและเทคนิค (IT Support Service) 

      - ให้บริการคอมพิวเตอร์ ติดตั้งรวมถึงการอัพเดทซอฟต์แวร์หรือ

ระบบปฏิบัติการ 

      - ให้บริการด้านระบบเครือขา่ย ติดตัง้/แก้ไขปัญหาในเบือ้งตน้ 

      - ดูแลตรวจสอบบ ารุงรักษาเครืองคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ฯ 

      - ให้ค าปรึกษาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 

ระบบเครือขา่ย และอุปกรณ์ 
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      - ให้บริการยืม-คืนวัสดุ วัสดุ/ครุภัณฑ์ ส าหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

และนิสติ 

      - งานสารบรรณ หน่วยคอมพิวเตอร์ ร่าง จัดท าหนังสือ รับ-ส่ง แจ้ง

เวียน จัดเก็บ และอื่น ๆ 

    1.5.2) ด้านประชาสัมพันธ์ 

      - ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และการสร้างสื่อ                   

(Graphic Design) 

       - ให้บริการด้านสื่ อสิ่ งพิ มพ์  สื่ อมัลติมี เดีย  สื่ อออนไลน์                   

การออกแบบดีไซน์ เชน่ แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ 

       - ให้ค าปรึกษาในการใช้งานซอฟต์แวร์ส าหรับการผลิตสื่อการ

เรียนการสอน และอื่น ๆ 

      - ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร

องค์กร (Public Relationship) 

       - ประชาสั มพั นธ์ ข่ าวสาร กิ จกรรมต่ าง ๆ ของคณะฯ และ

มหาวิทยาลัย 

       - ปฏิบัติงานในฐานะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 

จัดท าและจัดส่งข่าวเพื่อเผยแพร่ 

      - ให้บริการด้านการถ่ายภาพ (ช่างภาพ) กิจกรรม โครงการต่าง ๆ 

ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

      - จัดเก็บ ดูแลรักษาข้อมูล สื่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

     15.3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ 

       - ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (โครงการคณะฯ และโครงการ

ของสาขาวิชา) 

       - ประสานงานโครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 

       - ประสานงาน/จัดเตรียมข้อมูลการประเมิน ITA 

       - ผู้ดูแล Page Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

      - ผู้ ดู แล  LINE Official คณ ะรัฐศาสตร์และสั งคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

      - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 2. งานวิชาการ 

  2.1) ด้านวิชาการ 

   2.1.2) งานด้านวิชาการ มีการปฏิบัติการ วางแผน ประสานงาน การ

ให้บริการ และงานด้านอื่น ๆ ภายใต้ขอบข่ายภาระงานหลัก ดังนี้ 

   2.1.3) งานธุรการด้านวิชาการ คือ การรับหนังสือราชการ จากหน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอก รวมถึงการมอบหมายงานแกผู้รับผิดชอบด าเนินการในแต่ละ

เรื่องที่สั่งการจากคณะ/มหาวิทยาลัย และควบคุม ดูแล ติดตาม คัดกรอง พิจารณาแยกหนังสือ

ราชการทั้งภายในและหนังสือภายนอก เพื่อน าเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือ

รับผิดชอบโดยไม่ต้องส่งถึงผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด และตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท า

หนังสือราชการ รวมถึงการรับ – ส่ง หนังสือราชการ และน าแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ พร้อม

นี้ยังรวมถึงการรับค าร้องนิสิต กรองค าร้องและเอกสารแนบ เสนอผู้บริหารพิจารณา และการส่ง

ค าร้องเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

   2.1.4) งานรับเข้าศึกษา ด าเนินการประสานงานหลักสูตรเกี่ยวกับการ

ก าหนดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา ออกแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับ

มหาวิทยาลัย ให้บริการขอ้มูลด้านการศึกษาต่อ  

   2.1.5) งานทะเบียนนิสิต ประสานงาน ติดตาม และด าเนินงาน พร้อมชี้แจง                 

ให้ค าปรึกษา ด้านการขึ้นทะเบียนนิสิต ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การลงทะเบียนเรียน การ

วางแผนการเรียน การประมวลผลการศึกษา การยื่นค าร้องต่าง ๆ การใช้งานระบบทะเบียน

นิสิต ขั้นตอนการยื่นส าเร็จการศึกษา ตลอดจนการด าเนินงานด้านรับปริญญาของบัณฑิตที่

ส าเร็จการศกึษา  

   2.1.6) งานพัฒนาหลักสูตร ก ากับ ดูแล และประสานงานติดตามการจัดท า

หลักสูตร และการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกขั้นตอน  

   2.1.7) งานสนับสนุนวิชาการ ก ากับ ดูแล ด าเนินการ กระบวนการการ

จัดท าข้อสอบ การจัดสอบ กลางภาค-ปลายภาค ทุกขั้นตอนในแต่ละภาคการศึกษา/                           

ปีการศึกษา การอบรมนิสิตก่อนฝึกสหกิจศึกษาและกระบวนการฝึกสหกิจศึกษาของนิสิตทุก

ขั้นตอน 

   2.1.8) งานประกันคุณภาพการศึกษา  ด าเนินการ ติดตาม ก ากับ 

ประสานงานทุกขั้นตอนของการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการด าเนินงานประกัน

คุณภาพผา่นระบบ qa.up.ac.th การรายงานผลการประเมิน 
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   2.1.9) งานระบบสารสนเทศทางวิชาการ ขออนุมัติชื่อผู้ใช้งานของอาจารย์

เข้าระบบทะเบียนออนไลน์ และให้ค าปรึกษาพร้อมชี้แจงรายละเอียด ระบบทะเบียนออนไลน์ 

www.reg.up.ac.th แก่อาจารย์ นิสติ  

   2.1.10) งานวิเทศสัมพันธ์ ติดตาม ประสานงาน ชี้แจง และประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร ด้านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี รวมทั้ ง

ประชาสัมพันธ์ทุนการศกึษาต่างประเทศ กิจกรรม โครงการตา่ง ๆ จากต่างประเทศ รวมทั้งการ

เรียนหรอืฝกึทักษะภาษาต่างประเทศ 

  2.2) ด้านกิจการนิสิต, ด้านพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ, ด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    มีการปฏิบัติการ วางแผน ประสานงาน การให้บริการ และงานด้านอื่น ๆ 

ภายใต้ขอบข่ายภาระงานหลัก ด้านกิจกรรมนิสิต ด้านวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ ด้าน

จติอาสา ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตนิสิต ด้านพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ ด้านทุนการศึกษา ด้าน

ให้ค าปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ และด้านงานพิธี ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

 3. งานแผนงาน 

  งานแผนงานมีการปฏิบัติการ วางแผน ประสานงาน การให้บริการ และงานด้าน

อืน่ ๆ ภายใต้ขอบข่ายภาระงานหลัก ดังนี้ 

  3.1) ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   - การโอนหมวดเงินรายได้และเงินสะสมคณะ 

   - สรุปรายงานใช้จ่ายงบประมาณคณะ ประจ าไตรมาส และประจ าปี 

   - กระบวนการจัดท าขอ้มูล วิเคราะหข์้อมูลและแผนกลยุทธ์ 

   - รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนฯ รอบ 6-12 เดือน 

   - ติดตาม ประสานงาน และด าเนนิการจัดท ารายงานประจ าปี 

   - ติดตาม ประสานงาน และด าเนนิการการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะ 

   - ประสานงาน ด าเนินการ และติดตาม กระบวนการด าเนินโครงการและ

สรุปผลการด าเนนิโครงการ 

   - ประสานงานการจัดท าโครงการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ 

และมหาวิทยาลัย 

  3.2) ด้านบริการวิชาการ 

   - ทุนโครงการ 1 Faculty 1 Signature 

   - ทุนโครงการบริการวิชาการภายนอก 
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   - โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล 

   - โครงการบริการวิชาการในความร่วมมอืของคณะ กับหน่วยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

   - โครงการที่ได้รับมอบหมายจากคณะ และมหาวิทยาลัย 

  3.3) ด้านวิจัย 

   - ทุนวิจัยรายได้คณะ 

   - ทุนวิจัยส่วนตัว 

   - ทุนวิจัย Unit of Excellence 

   - ทุนวิจัยมหาวิทยาลัย 

   - ทุนวิจัยภายนอก 

   - การประสานงานของรับรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย และการตพีิมพ์ 

   - การรวมรวมและการจัดเก็บข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ การตีพิมพ์

และเผยแพร่  

   - ประสานงาน และอ านวยการด้านเอกสารการขอจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ 

   - งานเครือขา่ยความร่วมมือ (MOU) งานวิจัยและวชิาการ 

   - การติดตาม ดูแล ด าเนินการประชุม/บันทึกรายงานการประชุม จัดท า

รายงานการประชุม คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

   - โครงการที่ได้รับมอบหมายจากคณะ และมหาวิทยาลัย 

 

2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

 งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นับว่าเป็นงานที่มีความส าคัญในการ

ขับเคลื่อนองค์การ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านบริการการศึกษาโดยตรง รวมทั้งให้

ค าปรึกษาแก่บุคคลภายใน และภายนอก และสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ นิสิต                  

การพัฒนาคุณภาพนิสิต กิจกรรมเสริม การรับฟังปัญหา ร่วมแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบ และประสานงานด้านต่าง ๆ พร้อมนี้ยังปฏิบัติงาน ด าเนินการ ประสานงาน ด้านการ

ประกันคุณภาพการศกึษา ให้การด าเนินงานมคีวามเรยีบร้อยมปีระสิทธิภาพ 

 ทั้งนี้ นักวิชาการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องมีทักษะการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี และทักษะด้านงานสารบรรณ เหมาะสมกับ
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หน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่ง ทั้งยังสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น ท างานร่วมกับชุมชนได้                       

มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้มีจิตให้บริการ มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานด้านบริการ

การศึกษา งานกิจการนิสิตและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบสูง สามารถท างาน

เป็นทีมและสามารถปฏิบัติงานแทนเจ้าหนา้ที่ท่านอื่นในกรณีลา หรอืกรณีฉุกเฉินได้ 

 2.2.1) นักวิชาการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีลักษณะงานที่

ปฏิบัติ คือ งานวิชาการ และงานกิจการนิสิต, พัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ, งาน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

   1) งานวิชาการ ปฏิบัติงานภายใต้ภาระงาน ดังนี้ 

 ปฏิบัติการ วางแผน ประสานงาน การให้บริการ และงานด้านอื่น ๆ               

ในงานหลักดังนี้ 

  1.1) ปฏิบัติ งานให้บริการ ณ เคาน์ เตอร์บริการ งานวิชาการ คณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ค าปรึกษาคณาจารย์/นสิิต/บุคลทั่วไปด้านวิชาการ 

  1.2) ประสานงาน และสนับสนุนการด าเนินงาน ของหลักสูตร และ

ปฏิบัติงานเลขานุการ การประชุมคณาะจารย์หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

  1.3) งานธุรการ เอกสาร ค ารอ้งนสิิตตา่ง ๆ 

  1.4) งานรับเข้าศกึษา 

  1.5) งานทะเบียนนิสติ 

  1.6) งานพัฒนาหลักสูตร 

  1.7) งานสนับสนุนวิชาการ 

  1.8) งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  1.9) งานระบบสารสนเทศทางวิชาการ 

  1.10) งานวิเทศสัมพันธ์ 

  1.11) ด าเนนิงานและประสานงานโครงการงานวิชาการที่ได้รับมอบหมาย 

  1.12) ปฏิบัติงานแทน เจ้าหน้าที่งานวิชาการ ในกรณี เจ้าหน้าที่ท่านอื่นลา 

หรอืกรณีฉุกเฉิน 

  1.13) ปฏิบัติงานเลขานุการ คณะกรรมการด าเนินงานฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  1.14) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ตามค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
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 2) งานกิจการนิสิต, พัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ, งานท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติงานภายใต้ภาระงาน ดังนี้ 

   2.1) งานกิจกรรมนสิิต  

   2.2) งานทุนการศกึษา  

   2.3) งานบริการและสวัสดิการนสิิต  

   2.4) งานวินัยและพัฒนานิสติ 

   2.5) งานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน 

   2.6) งานกีฬาและนันทนาการ 

   2.7) งานศษิย์เก่าสัมพันธ์  

   2.8) การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตประจ าคณะรัฐศาสตร์                                   

และสังคมศาสตร ์

   2.9) ด าเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

   2.10) ด าเนินงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานพิธี ศาสนา ประเพณี                           

และวัฒนธรรม 

   2.11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ  

 

2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นายมณมรกต บัวแดง ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบ/ปฏิบัติงานประจ าส านักงานคณะ และประสานงาน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) พรอ้มงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

 2.3.1) งานประจ า 

  1) งานรับเข้าศึกษา 

    รับนโยบายการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจ าปี ด าเนินการ

ประสานงานหลักสูตรเกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา หลักสู ตรรัฐศาสตร

บัณฑิต จัดการข้อมูลคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา เพื่อรายงานต่อมหาวิทยาลัยในการจัดท า

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ออกแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง และให้ข้อมูลด้านการศกึษาต่อ และขั้นตอนการรับ

สมัครเข้าศึกษาแต่ละรอบการสมัคร (ตามระบบรับสมัครเข้าศึกษา) แก่ผู้ที่สนใจ บุคคลภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
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   2) งานทะเบียนนิสิต 

    ประสานงาน ติดตาม และด าเนินงาน พร้อมชี้แจง ให้ค าปรึกษา ด้านการขึ้น

ทะเบียนนิสิต จัดท าค าสั่งขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นิสิตใหม่แต่ละปีการศึกษา                             

การลงทะเบียนเรียน การวางแผนการเรียน การตรวจสอบผลการศึกษา การติดตามผลคะแนน

รายวิชา การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร การประมวลผลการศึกษา การยื่นค าร้องต่าง ๆ 

การใช้งานระบบทะเบียนนิสิต การลาพักศึกษา การลาออกของนิสิต การพัฒนาทักษะนิสิต                         

การฝึกประสบการณ์ กระบวนการการฝึกงานทุกขั้นตอน ขั้นตอนการยื่นส าเร็จการศึกษา 

ตลอดจนการด าเนินงานด้านรับปริญญาของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จากคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์พร้อมนีย้ังด าเนินงานประสานงาน และด าเนินงานร่วมกับหลักสูตรในคณะ ในการ

ตรวจสอบรายวิชาเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การขอเปิด-ปิด-

เปลี่ยนแปลง แต่ละรายวิชา การงดสอนหรือการสอนชดเชยของอาจารย์ การก าหนดการสอบ

หรอืยกเลิกสอบแต่ละรายวิชา รวมถึงการจัดท ารายงานผลการศึกษายังมหาวิทยาลัย ตลอดจน

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการรายงานผลการศึกษา ของอาจารย์แต่ละรายวิชา การจัดท า

เอกสารเบิก-จ่าย และตรวจสอบการเบิกค่าสอนเกินของอาจารย์ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

และการเบิกค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ร่วมทั้งการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาการจัดการ

การเรียนการสอน ของอาจารย์และนิสติของคณะฯ 

   3) งานพัฒนาหลักสูตร 

    ก ากับ ดูแล และประสานงานติดตามการจัดท าหลักสูตร และการพิจารณา

ปรับปรุงหลักสูตรทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                          

พ.ศ. 2558 หรือตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีป่ระกาศเป็นแนวปฏิบัติในรอบปีหลักสูตรนั้น ๆ 

และติดตามการจัดท า มคอ. 3-7 ของแต่ละรายวิชาของหลักสูตร การตรวจสอบโครงสร้าง

หลักสูตรแต่ละรอบระยะเวลาการจัดท าหลักสูตร ให้ค าปรึกษา และกรองค าร้องการเทียบ

รายวิชา โอนหน่วยกิต การขอย้าย หลักสูตร สาขาวิชา และคณะ ประสานงานการจัดท าคู่มือ

นิสติประจ าทุกปีการศึกษา  

   4) งานสนับสนุนวิชาการ 

    ก ากับ ดูแล ด าเนินการ และประสานงานติดตาม กระบวนการการจัดท า

ข้อสอบ การจัดสอบ กลางภาค-ปลายภาค ทุกขั้นตอนในแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา             

การอบรมนิสติก่อนฝึกสหกิจศกึษาและกระบวนการฝึกสหกิจศกึษาของนิสติทุกขั้นตอน 
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   5) งานประกันคุณภาพการศึกษา 

    ด าเนินการ วางแผน ก ากับ ประสานงาน ติดตาม ทุกขั้นตอนของการประกัน

คุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานก ากับตัวบ่งชีคุ้ณภาพการศึกษา

ในระดับหลักสูตร การวางแผนการด าเนินงาน การเชิญกรรมการผู้ประเมิน การขออนุมัติค าสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร การรวมรวมข้อมูล ด้านการ

ประกันคุณภาพ การวิเคราะหข์้อมูลของตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพ การจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์การปรับปรุงครั้งที่  4 (AUN QA Version 4) กระบวนการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพผ่านระบบ qa.up.ac.th การรายงานผลการประเมิน การจัดท า

รายงานการเบิก-จ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ และการรายงานผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศกึษาต่อคณะ 

   6) งานระบบสารสนเทศทางวชิาการ 

    ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน การขออนุมัติชื่อผู้ใช้งานของอาจารย์เข้า

ระบบทะเบียนออนไลน์ และให้ค าปรึกษาพร้อมชี้แจงรายละเอียด คู่มือการใช้งานระบบ

สารสนเทศทางวิชาการ (ระบบทะเบียนออนไลน์ www.reg.up.ac.th) แก่อาจารย์ นิสติ  

   7) งานวิเทศสัมพันธ์ 

   ติดตาม ประสานงาน ช้ีแจง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ด้านการสอบ

วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี มหาวิ ทยาลัยพะเยา แก่นิสิต รวมทั้ ง 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศกึษาต่างประเทศ กิจกรรม โครงการตา่ง ๆ จากต่างประเทศ รวมทั้งการ

เรียนหรือฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ แก่นิสิตและผู้ที่สนใจ ระหว่างคณะกับงานวิเทศสัมพันธ์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 2.3.2) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  1) ปฏิบัติงานเลขานุการ การประชุมประจ าเดือนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรและข่าวสารของงานวิชาการของคณะ 

เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  

  2) เป็นผู้ประสานงานการด าเนินโครงการด้านวิชาการ การเบิกจ่าย การ

สรุปผลการด าเนนิโครงการพร้อมรายงานผลยังคณะ 

  3) ปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่ งานวิชาการ ในกรณี เจ้าหน้าที่ท่านอื่นลา                  

หรอืเกิดกรณีฉุกเฉิน 

  4) ปฏิบัติงานงานบริการหอ้งสมุด คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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  5) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ตามค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 จากภาระงานที่ปฏิบัติประจ าและที่ได้รับมอบหมายในหลายด้านนั้น ผู้เขียนได้เลือก                 

ภาระงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มาจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา                  

ด้วย AUN QA Version 4.0 ส าหรับหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน และเงื่อนไข การปฏิบัติงาน 

ผูเ้ขียนจะได้อธิบายใหท้ราบในบทต่อไป 

 



บทท่ี 3 

 

หลักเกณฑ์ วิธกีารปฏบิัติงาน และเงื่อนไข 

 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ส าหรับพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานหลักของสูตร จะมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ได้ เมื่อเราเลือกปฏิบัติตามเกณฑ์

มาตรฐานและตัวชี้วัด การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการก าหนดเป้าประสงค์              

ทิศทางการด าเนินงานของหลักสูตร และน าผลของรายงานการประเมินตนเองจากการประกัน

คุณภาพการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุง หรือต่อยอดเพื่ อยกระดับคุณภาพการศึกษา                    

แตก่ารด าเนินงานดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ขั้นตอนวิธีการปฏิบตังิาน และเงื่อนไข ดังนี้ 

 

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 

 การด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยข้อกับ

กฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึ กษา ระบบ

กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ชี้วัด                      

การประกันคุณภาพการศกึษา AUN QA Version 4.0 ดังนี้ 

 3.1.1 กฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้ระบุไว้ใน 

“มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบ                        

การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ส าหรับระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายก าหนดไว้                          

เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามกฎหมาย” และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ได้

ระบุไว้ใน หมวด 3 การประกันคุณภาพและการประเมิน มาตรา 40 ว่า “มหาวิทยาลัยต้องจัดให้

มีการประกันคุณภาพการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยของ
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มหาวิทยาลัย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเมื่อครบหนึ่งปีหลังจากครบก าหนดเวลาการศึกษาตาม

หลักสูตรใด ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดผลตาม

หลักสูตรนั้นโดยผู้ประเมินอิสระซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิใช่ผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และให้มีการ

ประเมินดังกล่าวทุกห้าปีหรือเร็วกว่านั้น  ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด” นอกจากนี้ใน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563 ตามความใน

มาตรา 21 และ มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบกับ

มตสิภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้

ระบุว่า “ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ

มหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร และให้คณะจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของคณะ โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสภา

มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย” 

 3.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบกระบวนการการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบกระบวนการการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศกึษามีมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 และความในข้อ 8  

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563 

ประกอบด้วยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 51(2/2564) 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งมีระบบกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1) การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ประกอบด้วย  

  1.1) การประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร ม ี2 องค์ประกอบ ได้แก่  

  1.1.1) การก ากับมาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยการประเมินการด าเนินการตาม

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานให้ด าเนินการทุกปีการศึกษา  
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   1.1.2) การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ ASEAN University 

Network Quality Assurance (AUN QA) ระดับหลักสูตร หรือเกณฑ์อื่น ๆ เช่น เกณฑ์ของสภา

วิชาชีพ ABET WFME เป็นต้น โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ให้

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเพื่อพัฒนาทุกปีการศึกษา (2) การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะใช้เกณฑ์ EdPEx หรือเกณฑ์อื่น ๆ เช่น 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ (TQA) และ AUN QA ระดับ

สถาบัน เป็นต้น โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ให้รายงานผลการ

ด าเนนิการเพื่อพัฒนาทุกปีการศึกษา 

   2) กระบวนการการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  

   2.1) ระดับหลักสูตร 

   2.1.1) กรณีหลักสูตรที่ครบรอบและมีก าหนดการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งต้องมีการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี 

หรือตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยเลือกจากรายชื่อ                      

ผู้ประเมินตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือรายชื่อที่ขึ้นบัญชีเป็นผู้ประเมินในระบบ CUPT QA 

ระดับหลักสูตรของ ทปอ. จ านวนอย่างน้อย 2 คน ประกอบด้วย ประธาน จ านวน 1 คน                            

และกรรมการ จ านวนอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นบุคลากรภายนอก

คณะ และต้องมีคุณวุฒสิัมพันธ์กับหลักสูตรที่ประเมนิอย่างนอ้ย 1 คน 

   2.1.2) กรณีหลักสูตรที่ยังไม่ครบรอบการตรวจประเมินให้คณะรายงาน

ผล การด าเนินการหลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวนอย่างน้อย 2 คน โดยเลือกจาก

รายชื่อผู้ประเมินตามประกาศของมหาวิทยาลัยหรือรายชื่อที่ขึ้นบัญชีเป็นผู้ประเมินในระบบ 

CUPT QA ระดับหลักสูตรของ ทปอ. หรือเป็นผู้ที่เคยเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ทั้งนี้

คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นบุคลากรภายนอกหลักสูตร 

   2.1.3) ให้คณะรายงานการก ากับมาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 การ

ก ากับมาตรฐาน และรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามเกณฑ ์

AUN QA ระดับหลักสูตร และจัดส่งให้คณะกรรมการก่อนวันตรวจประเมินอย่างนอ้ย 15 วัน 

   2.1.4) ให้คณะกรรมการ ตรวจประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1                  

และประเมินตามรูปแบบ AUN QA ระดับหลักสูตร 

    กรณีหลักสูตรที่ยังไม่ครบรอบการตรวจประเมิน ให้คณะกรรมการ                  

ตรวจประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 และเกณฑ์ AUN QA โดยอาจตรวจประเมิน                   
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เชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop Assessment) และ/หรือเข้าเยี่ยมชมพื้นที่  (Site visit) เพื่อให้

ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 

   2.1.5) ให้คณะกรรมการรายงานผลการประเมิน (Check – Assessment 

Report : CAR) พร้อมทั้งเสนอจุดแข็ง ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาของหลักสูตร คะแนน                   

การประเมินแต่ละเกณฑ์หลัก เกณฑ์ย่อยและภาพรวมต่อคณะ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุด                   

การประเมนิ 

   2.1.6) ให้คณะส่งรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการตรวจ

ประเมินต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ CHE QA Online                

ทุกปีการศึกษา 

   2.2) ระดับคณะ 

  2.2.1) ในปีการศึกษา 2562-2563 ให้คณะรายงานการประเมินตนเอง 

(Self-Assessment Report : SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ประกอบด้วยโครงร่างองค์กรและหมวด 7 

ผลลัพธ์เป็นอย่างน้อย และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

รับรองรายงานการประเมินตนเอง และให้คณะส่งรายงานการประเมินตนเอง ต่อกระทรวง                       

การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ CHE QA Online ทุกปีการศึกษา 

  2.2.2) ในปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการ

โดยเลือกจากรายชื่อผู้ประเมินตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ในการ

ตรวจประเมินตามเกณฑ ์EdPEx ที่ผ่านการอบรมจากภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัย จ านวน

อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็นผู้ประเมินจากภายนอก

มหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน และกรรมการ ที่เป็นผู้ประเมินภายนอกคณะ และให้คณะจัดท า

รายงานผลการด าเนินงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ทุกหมวด โดยจัดส่งให้คณะกรรมการก่อนวัน

ตรวจประเมนิ อย่างนอ้ย 15 วัน 

  ให้คณะกรรมการรายงานผลการตรวจประเมิน (Check – Assessment 

Report : CAR) พร้อมทั้งเสนอจุดแข็ง ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาของการด าเนินงานของคณะ 

ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดการประเมิน 

  ให้คณะส่งรายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการตรวจ

ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ 

CHE QA Online ทุกปีการศกึษา 

  2.2.3) หากคณะใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

คณะนอกเหนือจากนี้ ให้คณะขออนุมัติใช้และจัดท าประกาศ เรื่อง ระบบและกระบวนการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะต่อมหาวิทยาลัยและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้

ความเห็นชอบ 

 3.1.3 มาตรฐานตัวบ่งช้ี ตามเกณฑ์ชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA 

Version 4.0 

  ส าหรับมาตรฐานตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา AUN 

QA Version 4.0 นี้ ผู้เขียนได้ท าการแปลและเรียบเรียงจากคู่มือการประเมิน AUN QA ระดับ

หลักสูตร Version 4.0 ของ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA). (2020 

PP 16-37) ในแต่ละเกณฑ์ข้อก าหนด และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN 

QA ที่ใชว้ัดหรอืการประเมินในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของหลักสูตร ในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องด าเนินการภายใต้เกณฑ์

ตามระบบการประเมินขององค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร

ตามเกณฑ์ AUN-QA จากคะแนนเต็ม 7 ในลักษณะ Rating scale ตามข้อก าหนดที่คลอบคลุม 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ การวัดและประเมินผลของหลักสูตร ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ AUN QA Criteria ระดับหลักสูตร จ านวน 8 ตัวชี้วัดของ AUN QA Version 4.0 โดยมี

รูปแบบและข้อก าหนดดังนี้ 

AUN QA Criterion 1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  

1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately 

formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the 

vision and mission of the university, and are known to all stakeholders. 

หลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค านึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และอัตลักษณ์ของสถาบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร ผู้เรียน และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรได้รับทราบโดยทั่วกัน 

 

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are 

appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the 

programme. 

แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตอย่างชัดเจนและ รายวิชา ควรได้รับการ

ออกแบบเพื่อให้หลักสูตรบรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และสอดคล้อง
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กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both 

generic outcomes (related to written and oral communication, problemsolving, 

information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes 

(related to knowledge and skills of the study discipline). 

หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความรู้ และทักษะเฉพาะทางของศาสตร์นั้น ๆ 

และทักษะทั่วไป (ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา การ

แก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ) และผลลัพธ์เฉพาะเรื่อง (ที่

เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะของศาสตร์เฉพาะของหลักสูตร) 

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the 

external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected 

learning outcomes. 

หลักสูตรแสดงให้เห็นว่ามีการรวบรวมข้อก าหนดหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทั้งหมด โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และน าข้อมูลหล่านี้มาแสดงให้เห็น

เป็นประจักษ์ได้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the 

students by the time they graduate. 

หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังภายในช่วงระยะเวลาที่

ผูเ้รียนก าลังศกึษาจนส าเร็จการศึกษาได้ 

 

ค าอธิบาย 

 การศึกษาแบบอิงผลลัพธ์ (OBE) สามารถอธิบายได้ว่าเป็นวิธีการก าหนด จัดระเบียบ                   

และก ากับหลักสูตร ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ                    

และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของทุกรายวิชาในหลักสูตร                    

ต้องครอบคลุมทั้งทักษะทั่วไป (เช่น การสื่อสารผ่านการเขียนและการพูด การแก้ไขปัญหา                    

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การท างานร่วมกับผู้อื่น ฯลฯ) และทักษะเฉพาะทางของหลักสูตร 

สาขาวิชา โดยที่ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่คาดหวังให้นิสิตเช่ียวชาญ มีการระบุอย่างชัดเจน

และแสดงเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง  

 นอกจากนี้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ต้องสะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และนิสิตจะต้องบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังภาย
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ในช่วงระยะเวลาที่ผนิสิตก าลังศกึษาจนส าเร็จการศกึษา ผลลัพธ์การเรียนรูค้วรเขียนในลักษณะ

ที่การเรียนรู้ถูกแปลเป็นผลลัพธ์ที่สังเกตได้และวัดผลได้ ซึ่งสามารถแสดงใหเ้ห็นและประเมินผลได้ 

AUN QA Criterion 2 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร (Program Structure and Content)  

2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, 

up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders. 

หลักสูตรได้เผยแพร่โครงสร้างและเนื้อหาหลักของหลักสูตรอย่างชัดเจน เข้าใจได้ง่าย               

ผ่านการใช้สื่อต่าง ๆ และสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมดอย่าง

ครบถ้วน โดยสื่อทั้งหมดต้องมีความเป็นปัจจุบัน มีการเผยแพร่และสามารถสร้างความ

เข้าใจแก่ผู้ที่สนใจจะเข้าเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และเข้าถึงได้โดยตรง เข้าถึงได้

งา่ย 

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the 

expected learning outcomes. 

การออกแบบหลักสูตร (มคอ.2) แสดงให้เห็นว่ามีโครงสร้างล าดับขั้นการเรียนรู้ที่ชัดเจน

และสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, 

especially external stakeholders. 

การออกแบบหลักสูตร (มคอ.2) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการน าข้อมูลย้อนกลับจากผู้

มีสว่นได้ส่วนเสียมาร่วมออกแบบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก 

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is 

shown to be clear. 

แต่ละรายวิชาของหลักสูตรมีส่วนช่วยผลักดันการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตรอย่างชัดเจน 

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly 

sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are 

integrated. 

หลักสูตรแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการเรียงล าดับรายวิชานั้นจัดไว้อย่างมีตรรกะ มีการ

จัดล าดับอย่างเหมาะสม (ความก้าวหน้าจากรายวิชาพื้นฐานสู่รายวิชาที่มีความซับซ้อน

ระดับกลางจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง) และบูรณาการความรู้และทักษะมาใช้ประโยชน์

ร่วมกัน 
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2.6. The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor 

specialisations. 

หลักสูตรที่มีตัวเลือกส าหรับผู้เรียนที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกและ/หรือสาขาย่อย       

ตามความถนัดของผู้เรยีน 

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an 

established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 

หลักสูตรมีการทบทวนหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและ

เหมาะสมกับบริบทความตอ้งการ ส าหรับการตอบโจทย์ภาคการใชง้านอยู่ตลอดเวลา 

 

ค าอธิบาย 

 การออกแบบโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรอย่างมีตรรกะ ซึ่งรวมถึงข้อก าหนด

ของหลักสูตร อธิบายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแง่ของความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ช่วยให้นิสิต

เข้าใจวิธีการสอนและการเรียนรู้ที่ช่วยให้บรรลุผลส าเร็จ มีการบูรณาการ มีความทันสมัยมี

ความยืดหยุ่นผ่านการเลือกรายวิชาเอกและวิชาโท (Major & Minor) และมีการสื่อสารสู่ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย โดยการออกแบบหลักสูตรต้องสะท้อนถึงผลสะท้อนกลับ (Feedback) จากผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทั้งนี้ จะต้องมีการทบทวนหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทอยู่ตลอดเวลา และสามารถ

อธิบายวิธีการประเมนิผลได้ด้วย 

 ข้อก าหนดของหลักสูตร ค าอธิบายโครงสร้างของหลักสูตร โดยทั่วไปประกอบด้วย

รายการตอ่ไปนี ้

 - จุดมุง่หมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่ตัง้ไว้  

 - โครงรา่งของโครงสรา้งหลักสูตร  

 - เมทริกซ์ที่แสดงใหเ้ห็นว่าเนือ้หาหลักสูตรจะบรรลุผลการเรียนรู้ได้อย่างไร  

 - ชุดข้อก าหนดของหลักสูตร   

ข้อมูลจ าเพาะของหลักสูตรมจีุดประสงคด์ังตอ่ไปนี้ 

 - เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับนิสิตที่มีศักยภาพ และนิสิตษาปัจจุบันที่ต้องการท า

ความเข้าใจเนื้อหาหลักสูตรหรือตัดสินใจว่าจะลงทะเบียนเรียนหรอืไม่ 

 - เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับนายจ้าง โดยเฉพาะด้านความรู้และทักษะที่สามารถ

ถ่ายทอดได้ 
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 - เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับหน่วยงานวิชาชีพและหน่วยงานตามกฎหมายที่

รับรองหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งสามารถน าไปสู่การประกอบ

อาชีพหรอืการควบคุมอาชีพ 

 - ข้อมูลจ าเพาะของหลักสูตรควรระบุแง่มุมที่ออกแบบให้ตรงตามข้อก าหนด                

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 - เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับทีมสถาบัน และทีมการสอนเพื่อส่งเสริมการอภิปราย

และพิจารณาหลักสูตรใหม่และที่มีอยู่ และเพื่อให้แน่ใจว่านิสิตมีความเข้าใจ

ร่วมกันเกี่ยวกับผลลัพธ์ของผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง   

 - ข้อก าหนดของหลักสูตรควรท าให้หลักสูตรสามารถตอบสนองตนเองได้ว่าผล

การเรียนรูท้ี่คาดหวังสามารถบรรลุและแสดงให้เห็นได้ 

 - ข้อมูลจ าเพาะของหลักสูตรสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับการตรวจสอบ

ภายในและการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างาน 

 - เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้ตรวจสอบทางวิชาการและผู้ตรวจสอบภายนอกที่

ต้องการท าความเข้าใจเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ตัง้ใจไว้ของหลักสูตร 

 - เพื่อเป็นพื้นฐานในการรับค าติชม ข้อเสนอแนะ จากนิสิตหรือผู้ส าเร็จการศึกษา

เกี่ยวกับขอบเขตที่บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 ค าอธิบายรายวิชา โครงรา่งหรอืหลักสูตร  

 - รายละเอียดการประเมินนิสติ  

 - วันที่เขียนหรอืแก้ไขข้อก าหนดของหลักสูตร   

 ควรออกแบบหลักสูตรให้มีวิธีการเรียนการสอนและการประเมินนิสิตสนับสนุน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คาดหวัง (Lam and Tsui, 2013) สิ่งส าคัญคือแนวคิดของการจัด

ต าแหน่งเชิงสร้างสรรค์ (Biggs, 2003) Constructive หมายถึงแนวคิดที่นิสิตสร้างความหมาย

ผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดต าแหน่ง หมายถึงสถานการณ์เมื่อกิจกรรมการสอน

และการเรียนรู้และการประเมินนิสิตสอดคล้องกัน เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การจัด

ต าแหน่งที่สรา้งสรรคใ์นหลักสูตรการศึกษาใด ๆ เกี่ยวข้องกับ 

 - การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังที่สามารถวัดผลได้  

 - การเลือกวิธีการสอนและการเรียนรู้ที่มีแนวโน้มว่าจะท าให้มั่นใจว่าบรรลุ                   

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 - การประเมนิว่านิสติบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่ตั้งใจไว้ได้ดีเพียงใด 
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AUN QA Criterion 3 กลยุทธ์การเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)  

3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all 

stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities. 

ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถาบันที่ใช้จัดการเรียนการสอนให้เห็นเป็นประจักษ์ และ

สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นการ

สะท้อนหรอืแสดงให้เห็นเป็นแนวทางในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate 

responsibly in the learning process. 

กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ

เรียนรู้อย่างมีความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการประเมินงานเพื่อน              

มีสว่นร่วมในการวางแผนจัดท ารายงาน การสั่งงาน จนถึงขั้นตอนการส่งงาน 

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the 

students. 

หลักสูตรมีกิจกรรมการจัดการสอนและการเรียนรู้ ในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกของ

ผูเ้รียน 

3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to 

learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., 

commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to 

experiment with new ideas and practices). 

หลักสูตรมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิธีเรียนรู้ และ

ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบที่หลากหลาย (เช่น 

ความมุ่งมั่น ในการค้นคว้าข้อมูลเชิงวิพากษ์ ทักษะการประมวลผลข้อมูล และความ

กระตอืรอืล้นที่จะทดลองแนวคิดและวธิีการปฏิบัติใหม่ ๆ) 

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, 

creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. 

หลักสูตรมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้นักศึกษา มีความคิดใหม่ ๆ 

ความคิดสรา้งสรรค ์สร้างนวัตกรรม และกรอบความคิดเชิงการเป็นผู้ประกอบการ 

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to 

ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected 

learning outcomes. 
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หลักสูตรมีกระบวนการสอนและการเรียนรู้ได้รับการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง                 

มีความชัดเจน เพื่อให้มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้งานจริงในภาคปฏิบัติ                 

และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

ค าอธิบาย 

 กิจกรรมการเรียนและการสอนที่สะท้อนปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมี

อิทธิพลต่อสิ่งที่สอนและวิธีที่นิสิตได้รับการสอน การมีส่วนร่วมของนิสิต การเรียนรู้แบบลงมือ

ท า รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องสนับสนุนให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ 

ความคิดใหม่ ๆ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและแนวคิดของผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial 

mindset) ทั้งนี้ กระบวนการการเรียนการสอนจะต้องถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้อง

กับความต้องการของสถานประกอบการและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และกลยุทธ์การเรียนรู้ 

คือ การเรียนรู้ที่มีคุณภาพครอบคลุมหลักการเรียนรู้ นิสิตจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย สนับสนุน และให้ความร่วมมือ ในการส่งเสริมความรับผิดชอบในการ

เรียนรู้ ผูส้อนควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 - สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน ที่ช่วยให้มีส่วนร่วมในกระบวนการ

เรียนรู้อย่างมคีวามรับผดิชอบ 

 - จัดให้มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและช่วยให้นิสิตสามารถเลือกเนื้อหารายวิชา 

แนวทางในการประเมิน รูปแบบ ระยะเวลาของการศึกษา แนวการสอนและการ

เรียนรู้ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู ้ 

 ส าหรับวิธีการเรียนรู้ และการปลูกฝังให้นิสิตมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น 

ความมุ่งมั่นในการวิจารณ์ การสอบถาม ทักษะการประมวลผลขอ้มูล เต็มใจที่จะทดลองแนวคิด

และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 

 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในการ

ส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวม ผลการเรียนรู้ที่บรรลุผลเมื่อนิสติได้รับทักษะดังตอ่ไปนี ้ 

 - ความสามารถในการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง นิสิตมีทักษะการวิจัยและ

สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาที่รวบรวมได้ นิสิตเข้าใจกลยุทธ์การ

เรียนรู้ตา่ง ๆ และสามารถเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับงานที่ท า 

 - ความสามารถในการสั่งสมความรู้ในระยะยาว เน้นการสร้างความหมาย

มากกว่า การท่องจ าข้อเท็จจริงส าหรับวิธีการเรยีนรู้ 



38 

 - ความสามารถในการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่าและใหม่ การเรียนรู้ที่

มีคุณภาพมักจะพยายามน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มารวมกัน 

 - ความสามารถในการสร้างความรู้ใหม่ นิสิตที่มีคุณภาพจะค้นพบสิ่งที่คนอื่นได้

เรียนรู้และจัดท าเป็นเอกสาร สามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ของ

ตนเองเพื่อพัฒนาข้อมูลเชิงลึกใหม่ 

 - ความสามารถในการใช้ความรู้ของตนเองในการแก้ปัญหา การเรียนรู้ที่มี

คุณภาพเสมอเกี่ยวกับการหาวิธีน าความรู้ที่ได้รับมาแก้ปัญหาในโลกแห่งความ

เป็นจรงิ 

 - ความสามารถในการสื่อสารความรู้ของตนกับผู้อื่น นิสิตที่มีคุณภาพจะสร้าง

และยืนยันความคิดและการกระท าที่เป็นอิสระในลักษณะที่สอดคล้องกันและ

ชัดเจน  

 - ความกระตอืรอืร้นที่จะรู้มากขึ้น ผูเ้รียนที่มคีุณภาพคือนิสติตลอดชวีิต 

 ส าหรับเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพคือ 

 - การเรียนรู้ที่มีคุณภาพเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนพร้อม ทั้งในแง่ของความรู้ความเข้าใจ                 

และอารมณ ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของงานการเรียนรู้ 

 - การเรียนรูท้ี่มคีุณภาพเกิดขึ้นเมื่อนิสติมีเหตุผลในการเรียนรู ้

 - การเรียนรู้ที่มีคุณภาพเกิดขึ้นเมื่อนิสิตเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่                

อย่างชัดเจน 

 - การเรียนรู้ที่มีคุณภาพเกิดขึ้นเมื่อนิสิตมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการ

เรียนรู้ 

 - การเรียนรูท้ี่มคีุณภาพเกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ให้การสนับสนุนที่ดี 

 ไม่มีวิธีการสอนและการเรียนรู้ใดที่เหมาะสมและที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ต้องให้

ความคิดกับแนวทางการสอนและการเรียนรูท้ี่อยู่เบื้องหลังหลักสูตร 
 

AUN QA Criterion 4 การประเมินผู้เรยีน (Student Assessment)  

4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be 

constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching 

and learning objectives.  

หลักสูตรมีวิธีการและเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย และมี              

ความสอดคล้องอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวัตถุประสงค์

ของการเรยีนการสอน 
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4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, 

communicated to students, and applied consistently.  

หลักสูตรมีนโยบายในการวัดและประเมินผล รวมทั้ งมีนโยบายเรื่องการอุทธรณ์                

จากการวัดผลประเมินผล และแสดงให้เห็นขั้นตอนดังกล่าวอย่างชัดเจน พร้อมทั้งสื่อสาร      

ให้ผู้เรยีนทราบ และน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 

4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree 

completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied 

consistently.  

หลักสูตรมีมาตรฐานและขั้นตอนการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน และการส าเร็จ

การศึกษา แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจน มีการสื่อสารให้ผู้ เรียนทราบ และน าไปใช้                

อย่างสม่ าเสมอ 

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, 

and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in 

assessment.  

หลักสูตรมีวิธีการประเมิน การวัดผล/วัดคุณภาพ ที่มีความครอบคลุมประเมินผลผู้เรียน

ได้อย่างครบถ้วนโดย สามารถใช้รูบริกได้ตามความเหมาะสมของหลักสูตร การวัดผล              

โดยอัตนัยหรือสอบย่อย และมีการเฉลยค าตอบถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และความ

ยุติธรรมในการประเมนิ 

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected 

learning outcomes of the programme and its courses.  

วิธีการประเมนิเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละรายวิชาของหลักสูตร 

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.  

การให้ผลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตรงเวลาท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ

เรียนรู้และแก้ไขได้ภายในระยะเวลาหากมีข้อที่ควรปรับปรุง 

4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed 

and improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the 

expected learning outcomes. 

หลักสูตรมีการประเมินของผู้เรียนและกระบวนการต่าง ๆเหล่านั้น ได้รับการทบทวนและ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองความต้องการของภาคการใช้งาน/ผู้ใช้

บัณฑติ และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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ค าอธิบาย 

 การประเมินนิสิตเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ผลลัพธ์มีผลอย่างลึกซึ้งต่ออาชีพนักศึกษา วิธีการประเมินผลที่หลากหลาย มีความสอดคล้อง

กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ โดยเกณฑ์การวัดและประเมินผล 

รวมถึงมาตรฐานและกระบวนการการประเมินความก้าวหน้าของนิสิต และการส าเร็จการศึกษา 

จะต้องสื่อสารกับนิสิตอย่างเปิดเผยและถูกใช้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ วิธีการประเมินต้อง

รับรองความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ และความยุติธรรม การให้ข้อมูลป้อนกลับ 

(feedback) ของการประเมินนิสิต ต้องถูกแสดงอย่างทันเวลา ทั้งนี้ กระบวนการประเมิน ต้องมี

การตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอและมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 ดังนั้นการประเมินจึงเป็นเรื่องส าคัญ จะต้องด าเนินการอย่างมอือาชีพตลอดเวลาและ

ค านึงถึงความรู้ที่มีอยู่มากมายในกระบวนการทดสอบและการตรวจสอบ การประเมินยังให้

ข้อมูลที่มีค่าแก่มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการสอนและการสนับสนุนนิสิต การ

ประเมินนิสติ ควรมีคุณลักษณะและการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 - ออกแบบมาเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่คาดหวัง 

 - เหมาะสมส าหรับวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัย การริเริ่ม หรือสรุป                 

มีเกณฑ์การให้คะแนนและการท าเครื่องหมายที่ชัดเจนและเผยแพร่ 

 - ด าเนินการโดยผูท้ี่เข้าใจบทบาทของการประเมินความก้าวหน้าของนิสิต ในการ

บรรลุความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่ตั้งใจไว้ ท าได้ไม่ต้องอาศัยการประเมินของ

ผูส้อบเพียงคนเดียว ค านงึถึงผลที่เป็นไปได้ทั้งหมดของขอ้บังคับการสอบ 

 - มีกฎระเบียบที่ชัดเจนครอบคลุมการขาดเรียน การเจ็บป่วย และสถานการณ์

บรรเทาอื่น ๆ 

 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการประเมิน มีการด าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ 

เป็นไปตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ 

 - อยู่ภายใต้การตรวจสอบของผู้ดูแลระบบ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของ

ขั้นตอน 

 - แจ้งให้นิสิตทราบเกี่ยวกับการประเมินที่ใช้ส าหรับหลักสูตรของตน วิธีการ

ทดสอบหรือวิธีการประเมินอื่น ๆ ที่นิสิตจะต้องได้รับ ความคาดหวังจากนิสิตและเกณฑ์ที่จะใช้

ในการประเมินประสิทธิภาพของนิสติ 
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AUN QA Criterion 5 บุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)  

5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to 

ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for 

education, research, and service.  

หลักสูตรมีการวางแผนบุคลากรทางวิชาการ (รวมถึงการสืบทอดต าแหน่ง การเลื่อน

ต าแหน่ง การปรับใช้ใหม่ การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุ) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากร              

สายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการวิชาการ 

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve 

the quality of education, research, and service.  

หลักสูตรมีการวัดสัดส่วนและตรวจสอบปริมาณภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตาม

เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are 

determined, evaluated, and communicated.  

หลักสูตรมีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ มีการก าหนด 

ประเมิน และสื่อสารที่เกิดสมรรถนะตอ่การแก้ไขปรับปรุง 

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are 

appropriate to qualifications, experience, and aptitude.  

หลักสูตรมีการจัดสรรหรือมอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรทางวิชาการมีความ

เหมาะสมกับคุณวุฒิ ประสบการณ ์และความถนัด 

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit 

system which accounts for teaching, research, and service.  

หลักสูตรมีการเลื่อนต าแหน่งคณาจารย์เป็นไปตามระบบคุณธรรมที่ค านึงถึงการสอน 

การวิจัย และการบริการ 

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and 

relationships, and accountability of the academic staff, taking into account 

professional ethics and their academic freedom, are well defined and understood.  

หลักสูตรแสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ได้รับสิทธิและเอกสิทธิ์ ผลประโยชน์ บทบาทและ

ความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่าง ๆ ของคณาจารย์นั้นได้มา โดยค านึงถึงจริยธรรมใน
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วิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการ ตามข้อก าหนดและมีความเข้าใจเป็นอย่างดี 

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic 

staff are systematically identified, and that appropriate training and development 

activities are implemented to fulfil the identified needs.  

ความต้องการการฝกึอบรมและการพัฒนาของคณาจารย์นั้นได้ผ่านกระบวนการในการ

ส ารวจความต้องการการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และมีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม

และการพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความตอ้งการตามที่ระบุไว้ 

5.8 The programme to show that performance management including reward and 

recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality. 

หลักสูตรมีการด าเนินการเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน การประเมินภาระงาน

รวมทั้งการให้รางวัลและการยอมรับ อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการ

สอนและการวิจัยของคณาจารย์อย่างแท้จรงิ 

 

ค าอธิบาย 

 บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ผู้สอน) ที่ครอบคลุมถึงอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ 

และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและนอกหลักสูตร โดยเป็นผู้มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ และความ

ช านาญในศาสตร์ที่สอน ทั้งนี้ ความสามารถของบุคลากรสายวิชาการจะต้องถูกก าหนด 

ประเมิน และสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ปริมาณงานที่ เหมาะสม ต้องถูกวัดและ

ตรวจสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา งานวิจัย และบริการต่าง ๆ โดยการสนับสนุน

ส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการ (ผ่านการฝึกอบรมและกิจกรรมที่เหมาะสม) ต้องตั้งอยู่บนฐาน

ของระบบคุณธรรม อิสรภาพทางวิชาการ และความต้องการของบุคลากร ซึ่งบุคลากรสาย

วิชาการที่มีความสามารถจะต้องด าเนินการดังนี้ 

 - ออกแบบและจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกัน 

 - ใช้วธิีการสอนและการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม

ที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 - พัฒนาและใชส้ื่อการสอนที่หลากหลาย 

 - ติดตามและประเมินผลการสอนของตนเองและประเมินหลักสูตรที่ท าการสอน 

 - ทบทวนแนวทางการสอนของตนเอง 

 - ด าเนนิการวิจัยและให้บริการเพื่อประโยชน์ของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 
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 คณาจารย์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุดเพียงแหล่งเดียวที่มีให้ส าหรับนิสิตส่วนใหญ่                  

จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้สอนจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในวิชาที่ก าลังสอนอย่างเต็มที่ มีทักษะ

และประสบการณ์ที่จ าเป็นในการสื่อสารความรู้และความเข้าใจของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้กับนิสิตในบริบทการสอนที่หลากหลาย และสามารถเข้าถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานของ

ตนเองได้ 

 คุณภาพของมหาวิทยาลัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลักสูตรเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับ

คุณภาพของคณาจารย์ด้วย คุณภาพของคณาจารย์ที่ครอบคลุมคุณสมบัติ ความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้าน ประสบการณ์ ทักษะการสอน และจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลากรทางวิ ชาการ

ครอบคลุมอาจารย์เต็มเวลาและนอกเวลา อาจารย์และอาจารย์ผู้สอน สอนบางช่วงเวลา 

(Visiting Scholars) นอกจากคุณภาพของคณาจารย์แล้ว มหาวิทยาลัยยังต้องก าหนดปริมาณ

บุคลากรทางวิชาการที่จ าเป็นต่อความต้องการและความต้องการของนักศกึษาด้วย บ่อยครั้งใช้

อัตราเทียบเท่าเต็มเวลา (FTE) และอัตราส่วนพนักงานต่อนักเรียนเพื่อก าหนดจ านวนเจ้าหน้าที่

วิชาการที่ต้องการ 

AUN QA Criterion 6 การสนับสนุนผู้เรยีน (Student Support Services)  

6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the 

programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date.  

หลักสูตรได้แสดงให้เห็นนโยบายการรับเข้าผู้เรียน เกณฑ์การรับเข้าศึกษา และขั้นตอน

การรับเข้าหลักสูตรนัน้ และก าหนดไว้อย่างชัดเจน สื่อสาร เผยแพร่ และเป็นปัจจุบันอย่าง

ชัดเจน 

6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support 

services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support 

services for teaching, research, and community service. 

หลักสูตรมีการวางแผนการด าเนินงานในระยะสั้นและระยะยาวของแต่ละหลักสูตร 

ส าหรับการให้บริการด้านวิชาการและที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ เพื่อยืนยันว่าหลักสูตรมี

ทรัพยากรอย่างเพียงพอ และคุณภาพของการบริการสนับสนุนส าหรับการสอน การวิจัย                    

และการบริการชุมชน 

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, 

and workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are 

shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to students and 

corrective actions are made where necessary.  
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หลักสูตรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ผลการเรียน และการติดตาม           

ภาระงาน ความก้าวหน้าของผู้เรียน ผลงานทางวิชาการ และภาระงานด้านการเรียน            

ของผู้เรียน ได้รับการบันทึกและติดตามอย่างเป็นระบบ ค าติชมและการให้ความช่วยเหลือ

แก่ผู้เรยีน มีการด าเนินการแก้ไขเมื่อจ าเป็นอย่างเหมาะสม 

6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are 

shown to be available to improve learning experience and employability.  

การเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรของผู้เรียนทุกคน การแข่งขันของผู้เรียน และบริการ

ช่วยเหลือผู้เรียนอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาประสบการณ์การเรียน ทักษะการท างานหรือ

การได้งานท า 

6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be 

identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be 

evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and 

relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services.  

ความสามารถ/สมรรถนะของเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ให้บริการผู้เรียนของหลักสูตร ได้รับ                

การระบุส าหรับการรับสมัครและการใช้งาน ความสามารถเหล่านี้ได้รับการประเมิน

เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บทบาท และความสัมพันธ์ได้รับการก าหนดไว้อย่างดี มีความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า

การให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น 

6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, 

and enhancement. 

การให้บริการผู้เรียนในรูปแบบต่างๆต้องได้รับการประเมิน เปรียบเทียบ และพัฒนา

ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ 

 

ค าอธิบาย 

 การก าหนดเกณฑ์รับสมัครนิสิตในหลักสูตรอย่างชัดเจน เกณฑ์และกระบวนการ

คัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาที่ชัดเจน และมีสื่อสาร การสนับสนุน เป็นทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 

มีระบบติดตามความก้าวหน้าผลการศึกษา และภาระการเรียนของนักศึกษาที่เพียงพอ โดยมี

การบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษาและด าเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องหากจ าเป็น รวมทั้งการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  การ
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แข่งขัน และบริการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และศักยภาพในการได้งานการ

สนับสนุนนิสติจะต้องถูกประเมิน ศกึษาเปรียบเทียบ และยกระดับอย่างสม่ าเสมอ 

 ทั้งนี้ คุณภาพของหลักสูตรขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าหน้าที่และนักศึกษา                   

เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางวิชาการไม่สามารถท าหน้าที่ของตนได้ดีหาก

ปราศจากบริการที่มีคุณภาพดีจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน บุคลากรเหล่านี้คือผู้ดูแลห้องสมุด 

หอ้งปฏิบัติการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และบริการนักศึกษาอื่น ๆ 
 

AUN QA Criterion 7 สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร เรี ย น รู้ ท า ง ก า ย ภ าพ  (Facilities and 

Infrastructure)  

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and 

information technology, are shown to be sufficient. 

ทรัพยากรทางกายภาพในการให้บริการต่าง ๆ จากหลักสูตร ทั้งอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์          

ต่าง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศมอีย่างเพียงพอ พร้อมใชท้ันยุคทันสมัย 

7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and 

effectively deployed. 

ห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน ทันยุคทันสมัย 

พร้อมใชง้าน และน าไปใช้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and 

communication technology.  

มีการจัดท าห้องสมุดดิจิทัล ทันสมัยต่อการใช้งาน ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of 

staff and students.  

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าที่

และผูเ้รียน 

7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network 

infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology 

for teaching, research, service, and administration.  

มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เข้าถึงได้สูง ซึ่งช่วยให้

สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน การวิจัย การบริการ และ

การบริหารได้อย่างเต็มที ่
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7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special 

needs are shown to be defined and implemented.  

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และการเข้าถึงได้ของผู้ที่มี                  

ความตอ้งการพเิศษ 

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment 

that is conducive for education, research, and personal wellbeing. 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่เอื้อต่อการศึกษา                  

การวิจัย และคุณภาพชวีิตของผูเ้รียนและบุคลากร 

7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown 

to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to 

stakeholder needs.  

ความสามารถ/สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอ านวย

ความสะดวก และมีประเมินเพื่อให้แน่ใจว่าทักษะของพวกเขายังคงได้ปฏิบัติในระดับ             

ที่ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to 

be subjected to evaluation and enhancement. 

คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก (ห้องสมุด หอ้งปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การบริการผู้เรยีน) อยู่ภายใต้การประเมินและปรับปรุงตามผลการประเมินที่เกิดขึน้ 

 

ค าอธิบาย 

 ทรัพยากรทางกายภาพ เครื่องมือ วัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ สิ่งอ านวย                  

ความสะดวก ห้องเรียน อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการ

เรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่องทางการเข้าถึงระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ทรัพยากรห้องสมุด ฯลฯ ให้เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิตและบุคลากร 

ตลอดจนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยรวมถึงการได้รับสิทธิ์หรือ

โอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ (Special Need) โดยคุณภาพของสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูท้างกายภาพจะต้องถูกประเมิน และยกระดับอย่างสม่ าเสมอ 

 การจัดหาสิ่ งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้ นฐานควรสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สิ่งอ านวยความสะดวกยังเชื่อมต่อกับแนวทางการสอนและการ

เรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ถ้าแนวทางคือการสอนในกลุ่มงานขนาดเล็ก ก็ควรมีการจัดห้องเรียนที่
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ยืดหยุ่นได้ ทรัพยากร การเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ พอร์ทัลอีเลิร์นนิง ทรัพยากรห้องสมุด ฯลฯ 

ควรจัดใหม้ีอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิตและเจ้าหน้าที่ 
 

AUN QA Criterion 8 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes)  

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be 

established, monitored, and benchmarked for improvement. 

มีการติดตาม และเปรียบเทียบผลการด าเนินการเพื่อการปรับปรุงในประเด็นอัตราการ

ส าเร็จการศึกษาตามแผน อัตราการออกกลางคัน และระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จ

การศกึษาของหลักสูตร 

8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to 

further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for 

improvement. 

ความสามารถ/ศักยภาพการท างานเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพอิสระ การเป็น

ผู้ประกอบการ และความก้าวหน้าในการศึกษาต่อ ได้รับการพิสูจน์ ติดตาม และ

เปรียบเทียบที่เหมาะสมของหลักสูตร เพื่อการปรับปรุง 

8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff 

and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for 

improvement. 

ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ด าเนินการโดยคณาจารย์ และผู้เรียน 

ได้รับการจัดท า ติดตาม และเปรียบเทียบที่เหมาะสมของหลักสูตร เพื่อการปรับปรุง 

8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, 

which are established and monitored. 

หลักสูตรมีการก าหนดและติดตามความส าเร็จของผลลัพธ์ของหลักสูตร และแสดงให้

เห็นข้อมูลดังกล่าวในเชิงประจักษ์ 

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, 

monitored, and benchmarked for improvement. 

หลักสูตรมีกระบวนการในการติดตาม และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูม้ีส่วน

ได้สว่นเสียต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
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ค าอธิบาย 

 การประเมินการประกันคุณภาพของหลักสูตร การวัดผลและผลลัพธ์มีความส าคัญ                 

ซึ่งรวมถึงการวัดขอบเขตความส าเร็จของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (เช่น อัตราการส าเร็จ

การศึกษา อัตราของการ dropout rate ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนจบการศึกษา การมีงานท า 

การศกึษาต่อ ฯลฯ) การวิจัย และงานสร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่ส าคัญจากกระบวนการนี ้

ประเภทของกิจกรรมการวิจัยที่ด าเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการและนิสติ 

 นอกจากนั้นหลักสูตรควรวิเคราะห์การรับเข้าศึกษา กระบวนการ และผลลัพธ์                  

แล้ววิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย การบรรลุตามผลการเรียนรู้                  

ที่คาดหวัง (Expected learning outcomes) ที่ตั้งไว้ และสนองต่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้                  

ส่วนเสีย (Stakeholders) และความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรและบัณฑิต และ

เปรียบเทียบเพื่อการปรับปรุง 

 

3.2 วิธีปฏิบัติงาน 

 การประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิธีปฏิบัติงานภายใต้ระบบ AUN QA มีหลักเกณฑ์ ตามมาตรฐาน                        

แต่ละตัวบ่งชี้  รวมถึงแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                           

ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และการ

ด าเนินการตรวจประเมิน ได้ด าเนินการตามกระบวนการวางแผนการด าเนินการ การติดตาม/

ตรวจสอบ ส าหรับการก ากับมาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และรายงาน

การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) การตรวจประเมินหลักสูตรตาม

องค์ประกอบที่ 1 การรายงานผลการประเมิน (Check – Assessment Report : CAR) พร้อมทั้ง

เสนอจุดแข็ง ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาของหลักสูตร คะแนนการประเมินแต่ละเกณฑ์

หลักเกณฑ์จากคณะกรรมการตรวจประเมิน และการส่งรายงานการประเมินตนเอง และ

รายงานผลการตรวจประเมิน ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใน

ระบบ CHE QA Online  

 ส าหรับการก ากับมาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร                   

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยการประเมินการด าเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ

มาตรฐานให้ด าเนินการทุกปีการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ ASEAN 

University Network Quality Assurance (AUN QA) ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยครอบคลุม                   

4 กระบวนการ มวีิธีปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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 3.2.1 กระบวณการวางแผน (Plan) มกีารด าเนินงานประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

  1) ประชุมวางแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ระหว่างเดือน กรกฎาคม-

สิงหาคม ของทุกปี  

  2) อาจารย์ บุคลากรสายบริการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ หรือเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน                  

AUN QA ในการพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์แต่ละครั้ง 

  3) วางแผน/พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล AUN QA (ข้อมูลกลางของคณะ 

ระบบ Microsoft Office 365 และการจัดเก็บแบบไฟล์ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่

ละรอบปีการประเมิน ข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA 

Online) เพื่อเตรียมใช้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง โดยบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถ

จัดเก็บข้อมูล เข้าถึง และใช้งานข้อมูลเดียวกันจากฐานข้อมูลกลางของคณะได้ตลอดเวลา ซึ่ง

ข้อมูลตอ้งเป็นปัจจุบันตามรอบปีของการประเมินคุณภาพการศกึษา 

  4) ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานก ากับตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา                   

ในระดับหลักสูตร ตามรอบปีการศึกษา เพื่อติดตาม รวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร                   

เพื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับคณะตามเกณฑ์ AUN – QA 

ส าหรับรับการประเมนิคุณภาพการศกึษา ต่อไป 

  5) นักวิชาการศึกษา ประสานงาน ติดตาม และด าเนินการ ในการจัดท ารูปเล่ม

รายงานการประเมินตนเองให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ของรายงานการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตร (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ  

 3.2.2 กระบวนการด าเนินงาน (Do) มีการด าเนินงานประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

  1) ด าเนินการขออนุมัติด าเนินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา 

(โครงการตามแผนงบประมาณในปีงบประมาณนั้น ๆ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา) 

พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ คือ ตัวโครงการ แผนการด าเนินโครงการ 

ก าหนดการของโครงการ งบประมาณค่าใช้จ่าย และการยืมเงินทดรองจาก จากระบบ 

budget.up.ac.th ของงานแผนงาน หรือระบบที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นส าหรับด าเนินงานแผนใน

ปีงบประมาณนั้น ๆ และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องส าหรับการด าเนินโครงการและส าหรับจัดท า

รายงานทางการเงินทุกอย่างตามระเบียบการเบิก-จ่าย โครงการ พร้อมทั้งส่งหนังสือเชิญผู้มี

ส่วนได้ส่วนสีย ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตร/ผู้ใช้ประโยชน์
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จากหลักสูตร ส าหรับตอบข้อค าถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการ

เสนอแนะ/พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

  2) ขออนุมัติค าสั่ งคณ ะรั ฐศาสตร์และสั งคมศาสตร์  เรื่ อง ขอ แต่ งตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษา AUN QA ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ 

  3) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมแนบก าหนดการโครงการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ไปยังผู้มีรายชื่อตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศกึษานั้น ๆ เพื่อเป็นประธานกรรมการ/กรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ ซึ่งแต่ละหลักสูตรต้องมีกรรมการตรวจประเมิน

อย่างน้อย 2 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการตรวจประเมนิ 1-2 ท่าน  

  4) เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิตอบรับการเป็นกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ให้ด าเนินการขออนุมัติค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศกึษานั้น ๆ 

  5) น าส่งเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (Self – Assessment 

Report : SAR) ของแต่ละหลักสูตรแก่ประธานกรรมการและกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา ก่อนวันรับการประเมินจริงอย่างนั้ย 15 วัน พร้อมเข้ากรอกข้อมูลหลักฐานผลการ

ประเมินและรายงานฉบับสมบูรณ์ (Self – Assessment Report : SAR) ในระบบ qa.up.ac.th 

  6) ด าเนินโครงการ/การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในวัน 

เวลา ที่ก าหนดไว้ โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคือ ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตัวแทนนิสิตแต่ละหลักสูตร บุคลาการสายบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนสีย                

ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ (ตามที่คณะ/ผู้รับผิดชอบ

โครงการ ออกแบบการด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษานั้น ๆ ซึ่งรูปแบบ

การประเมินอาจตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop Assessment) และ/หรือเข้าเยี่ยม

ชมพื้นที่  (Site visit) เพื่ อให้ ข้อ เสนอแนะการด าเนินงาน ) รวมทั้ งการจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเลี้ยงอาหารกลางวัน/การเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ                          

ตามความเหมาะสม ตามระเบียบการเบิก-จา่ย ในการด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  7) เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาแล้ว กรรมการ                     

ผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน (Committee Assessment Report : CAR) พร้อมนี้กรรมการเข้าบันทึกข้อมมูลผลการ
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ประเมินและรายงานการประเมินฉบับร่างในระบบ qa.up.ac.th และรายงานผลเบื้องต้นแก่

หลักสูตรที่ตนเองท าการประเมิน และเสนอแนะจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง หรอือาจมีการ

ปรับคะแนนการประเมิน เพิ่ม/ลด จากที่หลักสูตรท าการประเมินตนเองได้ ตามเกณฑม์าตรฐาน

การประเมิน AUN QA แต่ละตัวบ่งชี้ หากผลการประเมินเรียบร้อยแล้วและกรรมการจัดท า

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Committee Assessment Report : CAR)           

ฉบับสมบูรณ์แล้วพร้อมลงนามก ากับ และรายงานคณะภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นการ

ด าเนินการประเมินฯ และนักวิชาการศึกษาที่ประสานงานแต่ละหลักสูตร เข้าบันทึกรายงานผล

การประเมนิฯ ฉบับสมบูรณใ์นระบบ qa.up.ac.th 

  8) สรุปผลการด าเนินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา

นั้น ๆ และจัดท ารายงานเบิก-จา่ย ในการด าเนินโครงการ และสรุปผลการด าเนนิโครงการ  

 3.2.3 กระบวนการติดตาม/ตรวจสอบ (Check) มีการด าเนินงานประกอบด้วย                   

ขั้นตอนดังนี ้

  1) หลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว คณะ กรรมการหลักสูตร กรรมการด าเนินโครงการ

ประกันคุณภาพการศกึษา ร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษา 

  2) ผู้บริหารคณะ ประธานหลักสูตร และกรรมการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประชุมร่วมกัน และแจ้งผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน และ

รับรองผลการประเมินการประกันคุณภาพการศกึษา ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ 

  3) ประธานหลักสูตร ร่วมกันร่วมกันนักวิชาการศึกษาที่ประสานงานหลักสูตร

นั้น ๆ น าผลคะแนนการประเมิน และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(Committee Assessment Report : CAR) ฉบับสมบูรณ์  พร้อมทั้งหลักฐาน มคอ.2 / เอกสาร

หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ากรอกข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐานในระบบ CHE QA Online 

ประจ าปีการศกึษานั้น ๆ และประสานงานยังงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อเข้าตรวจสอบข้อมูลและรับรองข้อมูลในระบบ CHE QA Online หากมีข้อแก้ไขให้ประธาน

หลักสูตรและนักวิชาการศึกษา ด าเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อย เมื่อข้อมูลเรียบร้อย

และถูกต้องให้ท าการยืนยันการส่งข้อมูล ซึ่งระบบ CHE QA Online มีขั้นตอนการด าเนินงานอยู่ 

5 ขึ้นตอน ดังนี้ 

   3.1) การเข้าใช้งานระบบ  

   3.2) การกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  
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   3.3) การกรอกข้อมูลหมวดที่ 1 ขอ้มูลทั่วไป  

   3.4) การกรอกรายงานการประเมนิ  

   3.5) การยืนยันการส่ง โดยด าเนินการตามคู่มือ CHE QA Online ตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดในปีการศึกษานั้น ๆ 

 3.2.4 กระบวนการสรุปผล/แนวทางการปรับปรุง (Act) ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

  1) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนักวิชาการศึกษาร่วมสรุปผลการด าเนินงาน                 

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ พร้อมรายงานผลการด าเนินงานแก่

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  2) น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะ เข้าวาระแจ้งเพื่อ

ทราบ และน าข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา                        

พร้อมข้อเสนอแนะการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR)                   

เข้าวาระประประชุมเพื่อพิจารณา ของการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

  3) หลักสูตร น าผลการประเมิน ไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของ

หลักสูตรในปีต่อไป และคณะด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาน าข้อเสนอแนะไป

พัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาในปีการศึกษา ต่อไป 

  4) คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมวางแผน                    

การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตรในปีการศกึษาต่อไป พร้อม

ทั้งพัฒนากระบวนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ให้มคีวามสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นตอ่ไป 

 

3.3 ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วย AUN QA Version 4.0 ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึง

ในการปฏิบัติงาน ส าหรับผูป้ฏิบัติงานมีดังนี ้

 3.3.1 ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ระบบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบกระบวนการการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนระบุไว้อย่างชัดเจน  
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 3.2.2 ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จะมีการประกาศรายชื่อผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศึกษา นั้น ๆ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบและกระบวนการการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ปฏิบัติงานควรเลือกใช้ข้อมูลให้ตรงปี

การศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศและแนว

ปฏิบัติดา้นการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

 3.3.3 มหาวิทยาลัยพะเยามีการก าหนด ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด

อัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ในแต่ละปีการศกึษา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานควร

ท าการศึกษาข้อมูลและใช้ประกาศที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งระเบียบการเบิก-จ่าย งบประมาณ                   

การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อลดข้อผิดพลาด และประหยัดเวลา และการ

ด าเนนิงานเกิดความเรียบร้อย 

 3.3.4 ควรท าการศึกษาเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN 

QA) ระดับหลักสูตร หรอืเกณฑอ์ื่น ๆ เชน่ เกณฑ์ของสภาวิชาชีพ ให้เป็นปัจจุบัน  

 3.3.5 การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มีระยะเวลาก าหนดชัดเจน ผู้

ปฏิบัติควรตระหนัก และวางแผนการด าเนินงานให้ดี และติดตามแนวปฏิบัติการด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยาอย่างสม่ าเสมอ 

 3.3.6 เกณฑ์ AUN QA Version 4.0 เป็นเกณฑ์พัฒนาปรับปรุงใหม่ล่าสุดในปี 2564                  

ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาเริ่มใช้เกณฑด์ังกล่าว ในปีการศกึษา 2564 ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรศกึษา

รูปแบบ หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด อย่างละเอียดเพื่อการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

เป็นไปในรูปแบบและทิศทางที่ก าหนดตามเกณฑ ์AUN QA Version 4.0  

 3.3.7 ควรวางแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ตั้งแต่ต้นปีการศกึษา และมีแผนส ารองส าหรับการด าเนินงาน เมื่อเกิดปัญหาระหว่างด าเนินงาน

จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา และการประกันคุณภาพการศึกษาจะสามารถด าเนินการได้

อย่างตอ่เนื่องอย่างสมบูรณ์ 

 

3.4 แนวคดิ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 

 การจัดท าคู่มือปฏบัติงาน การประคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เขียนท าการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ 

เอกสารคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง และเรียบเรียงข้อมูลได้

ดังนี้ 
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 3.4.1 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2557 หน้า 11-12) ก าหนดไว้ว่า                

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย                    

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการ                 

ตามภารกิจ ทั้ง 4 ประการดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว ปัจจุบัน มีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท า ให้การประกันคุณภาพ

การศกึษาในระดับอุดมศึกษา เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการปัจจัยดังกล่าวคือ 

 1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่ มีแนวโน้ม

แตกต่างกัน มากขึ้น ซึ่งจะก่อใหเ้กิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

 2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการ

การศึกษาข้ามพรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของ

บัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็น

ต้องการการรับประกันของคุณภาพการศกึษา 

 3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็น ที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่า

สามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้

มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการ

ผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่น

และชุมชน 

 4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่ เป็น

ประโยชน์ ต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผูป้กครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

 5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

(participation) มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) 

ตามหลักธรรมาภบิาล 

 6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)                    

พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มี

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก 

โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อ

วันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการ                          
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การอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ได้ประกาศ แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพ ของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ

สาขาวิชา 

 9) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่  24 เมษายน 2554 เพื่ อ เป็นกลไกส่งเสริมและก ากับ ให้

สถาบันอุดมศกึษาจัดการศึกษาให้มมีาตรฐานตามประเภทหรอืกลุ่มสถาบันอุดมศกึษา 4 กลุ่ม 

 10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับ

ปริญญาตรี ระดับบัณฑติศกึษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์ 

 3.4.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2557 หน้า 41) ก าหนดไว้ว่า ในการ

ผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพการด าเนินงาน

และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการ ดังตอ่ไปนี้ 

 1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เป็นการประกัน

คุณภาพการจัดการศึกษา ว่าหลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ 

ได้แก่  การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์  หลักสูตร  การเรียนการสอน                                         

การประเมนิผู้เรยีน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มคีุณภาพ 

 2) ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับ                          

ตัวบ่งชี้ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                  

เพื่อประโยชน์ผในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนด                               

แนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทาง                       

การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 

 3) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูล

พื้นฐานในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้                              
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เชิงปริมาณในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ  ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ                                      

ของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินในลักษณะของพิชญ

พิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมิน เพื่อให้

สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่

ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใชใ้นการพิจารณา 

 4) สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                     

ระดับหลักสูตร โดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอ

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการ                      

จัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                   

เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                                

ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตรวิชาชีพ                         

ที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้าน 

บริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางดา้นวิศวกรรมศาสตร)์ และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจ

ประเมินเป็นประจ าและผา่นการรับรองโดยสภาวิชาชีพคู่  

 3.4.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance: 

IQA) ระดับหลักสูตรของอุดมศกึษา 

 ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์. (2562 หน้า 7-8) ได้อธิบายว่า ระบบที่จะสนับสนุน

ให้ การจัดการศึกษามีความเข้มแข็ งและยั่ งยืนคือ  “ระบบประกันคุณ ภาพภายใน ”                         

ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพ

ภายใน โดยก าหนดนโยบายระดับสถานศกึษาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ บริหารจัดการ

สถานศึกษาโดยใช้หลักการคุณภาพครอบคลุมทุกขอบข่ายงาน ติดตาม ตรวจสอบ                         

และประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่าเสมอและน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อ 3 ว่าด้วย 

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้แบ่งระดับการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาระดับอุดมศกึษาออกเป็น 3 ระดับ คือ (1) ระดับหลักสูตร (2) ระดับคณะ 

และ (3) ระดับสถาบัน โดยการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรนั้นด าเนินการโดยมุ่งให้หลักสูตร

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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ได้รับการเผยแพร่ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ

ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในข้อที่ 7 ก าหนดให้

สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุก

หลักสูตร โดยด าเนินการดังนี ้ 

 1) ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนินการตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ  

 2) ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของ 

หลักสูตร  

 3) รายงานผลการด าเนินการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ 

อุดมศกึษา และสาธารณะ  

 4) น าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มคีุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ 

 3.4.4 หลักการพื้นฐานส าหรับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ส านักงานทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ (2554 อ้างถึงใน ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์, 2562) ส าหรับหลักการ

พื้นฐานที่ควรน ามาใช้ส าหรับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย                        

3 หลักการ ดังภาพที่ 3.1 

 
ภาพท่ี 3.1 หลักการพื้นฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 1) การกระจายอ านาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมี                    

ความคล่องตัว ในการบริหารและตัดสินใจด าเนินงานทั้ งด้านการบริหารงาน วิชาการ 

งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและผู้สอนท าบทบาทหนา้ที่

ในการสอน จัดกิจกรรมและพัฒนาสื่อ เพื่ อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้บรรลุผล                             
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ตามจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างเต็มที่ สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

ความตอ้งการของชุมชนและสังคมได้มากที่สุด  

 2) การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการทางาน (Participation) หน่วยงาน

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์

ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนทั้งในฐานะ เป็นคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือคณะท างานในส่วนอื่น ๆ ของการศึกษา โดยมีการร่วมกันคิด ตัดสินใจ 

สนับสนุน ส่งเสริมและติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความส าเร็จ

ของการศึกษา  

 3) การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) มาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมาย (Goals) ที่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนต้องได้รับรู้เพื่อ

การพัฒนาร่วมกัน และเพื่อการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาว่าสามารถ

น าพาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานที่ได้ก าหนดร่วมกันไว้หรือไม่จากเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนา

ดังกล่าวสถานศึกษา ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

(School Improvement Plan) เลือกกลวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม และสามารถท าให้เกิดผลได้

อย่างเป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์เป้าหมายและจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ 

เพื่อเป็นสัญญาประชาคมและเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีทิศทางการท างานที่ชัดเจนสู่เป้าหมาย

เดียวกัน 

 3.4.5 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2557 หน้า 26-28) ก าหนดไว้ว่า

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan)                      

การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทาง           

การปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการ

ประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณี

ใช้ระบบ เปิด-ปิด ภาคการศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบ เปิด-ปิด 

ภาคการศกึษาตามอาเซียน 

 D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศกึษา คือ             

เดือนที่ 1-เดือนที่ 12 ของปีการศกึษา (เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม ปีถัดไป หรอืเดือนสิงหาคม-

กรกฎาคม ปีถัดไป) 
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 C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่าง

เดือนมถิุนายน-สิงหาคม หรอืเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ของปีการศกึษาถัดไป 

 A = วางแผนปรับปรุ งและด า เนิ นการปรับปรุ งต ามผลการประเมิ น                                  

โดยคณะกรรม การบริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะ

และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุง                               

การด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้ งบประมาณกลางปี

หรอืงบประมาณพิเศษก็ได้ 

 วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 1) สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศกึษาภายในประจ าปีการศกึษาใหม่ 

 2) สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ ได้ประกาศใช้บนระบบ                        

CHE QA Online และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับ

หลักสูตร คณะวชิา และสถาบัน 

 3) หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงาน                         

การประเมนิตนเองระดับหลักสูตรผา่นระบบ CHE QA Online 

 4) คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท า

รายงาน การประเมนิตนเองระดับคณะ 

 5) คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และ

ยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมนิไปแล้ว 

 6) สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตรผลการประเมินระดับคณะวิชามา

จัดท ารายงานการประเมนิตนเองระดับสถาบัน 

 7) สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน

ตนเองระดับหลักสูตร คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

วางแผนพัฒนาสถาบัน ในปีการศึกษาถัดไป 

 8) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) 

มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 

 9) ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ 

CHE QA Online ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 
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 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน

คุณภาพภายในทุกปีการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับ                       

โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 

Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้

มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้ง

ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา 

 ส าหรับแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร                    

ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินก ารเป็นประจ าทุกปี คือ หลักสูตรสามารถแต่งตั้งอาจารย์

ประจ าหลักสูตร หรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของ สกอ. และเป็นคนก้าววทันความทันสมัยของหลักสูตรมาประเมิน

หลักสูตร และรายงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE 

 3.4.6 ปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จของการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน  

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2561 อ้างถึงใน ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์, 

2562) จากรายงานการวิเคราะห์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้รองรับการ

ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2560                             

ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ท าให้ทราบถึงความส าเร็จของการประกันคุณภาพ

การศึกษา จากประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศนิวซีแลนด์                         

ดังข้อมูลแสดง ในตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 แสดงปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จของการด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จของการด าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
สิงคโปร์ เวียดนาม นิวซแีลนด์ 

1. ภาวะผูน้ า    

2. การวางแผนกลยุทธ ์    

3. การบริหารจัดการบุคลากร    

4. ทรัพยากรและการให้บริการต่าง ๆ    
5. กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่มุง่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 

ปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จของการด าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
สิงคโปร์ เวียดนาม นิวซแีลนด์ 

6. ผลลัพธ์ด้านการด าเนินงานและการบริหารจัดการ    
7. ผลลัพธ์ด้านการปฏบิัติงานของบุคลากร    

8. ผลลัพธ์ด้านสังคมและการเป็นหุ้นส่วนทางการศกึษา    

9. ผลการปฏิบัตงิานที่ส าคัญ    

10. เทคโนโลยีและการวิจัย    

11. การพัฒนาบุคลากร    

 จากตารางที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                  

ให้ประสบความส าเร็จนั้น ต้องให้ความส าคัญต่อมีปัจจัย (1) ภาวะผู้น า (2) การวางแผนกลยุทธ์                          

(3) การบริหารจัดการบุคลากร (4) ทรัพยากรและการให้บริการต่าง ๆ (5) กระบวนการ                 

จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (6) ผลลัพธ์ด้านการดาเนินงานและการบริหาร

จัดการ และ (7) ผลลัพธ์ดา้นสังคมและการเป็นหุน้ส่วนทางการศกึษา 

 3.4.7 โมเดลการประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) 

   ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA). (2020 PP 12-13)                  

ได้ก าหนดแบบจ าลอง AUN-QA Version 4.0 ส าหรับการประเมินระดับหลักสูตร ครอบคลุม

เกณฑ ์8 ขอ้ ดังนี้  

 1) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

 2) โครงสรา้งและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content) 

 3) กลยุทธ์การเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 

 4) การประเมนิผูเ้รียน (Student Assessment) 

 5) บุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 

 6) การสนับสนุนผูเ้รียน (Student Support Services) 

 7) สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้างกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

 8) ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 
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ภาพที่ 3.2 โมเดลการประเมิน AUN-QA ในระดับหลักสูตร (Version 4.0) 

 โมเดลนี้เริ่มต้นด้วยการท าความเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน

และภายนอกคณะ ความต้องการเหล่านี้ถูกก าหนดให้เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง                         

ซึ่งขับเคลื่อนทุกสิ่งที่หลักสูตรต้องการบรรลุ (ตามแถวซ้ายสุดของ รูปที่ 3.2) 

 มี 3 แถวตรงกลางของโมเดล (ภาพที่ 3.2) แถวแรกกล่าวถึงปัญหาของโครงสร้าง

หลักสูตรและเนื้อหาของหลักสูตร (ล าดับช้ันของหลักสูตร) แนวทางการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้ 

และวิธีการประเมินผู้เรียน แถวที่ 2 พิจารณาทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงานของหลักสูตร 

คือ การจัดบุคลากรสายวิชาการ (การส่งเสริม การบริหารจัดการ การวิจัย ฯลฯ) 

 การบริการช่วยเหลือนักศึกษา (เจ้าหน้าที่บริการ ห้องสมุด คลินิก พื้นที่ทางสังคม 

ฯลฯ) และฮาร์ดแวร์ (ห้องเรียน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านไอที สิ่งอ านวยความสะดวก                           

ด้านสันทนาการ ฯลฯ) แถวที่สามเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของหลักสูตรเหล่านี้คือคุณภาพ                           

ของบัณฑิต ข้อมูลการจา้งงาน ผลการวิจัย ความพึงพอใจของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย ฯลฯ 

 ด้านขวาสุดกล่าวถึงความส าเร็จของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

แบบจ าลองนี้ครอบคลุมถึงการเติมเต็มความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมุ่งเน้นที่การ

ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การเปรียบเทียบถูกน ามาใช้เพื่อแสวงหา

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก Gyll และ Ragland (2018) 

 นอกจากนี้ ไม่เหมือน Version ก่อนหน้า Version 4.0 ฝังข้อก าหนดในการปรับปรุงคุณภาพ                

ไว้ในเกณฑ์ด้วย ตัวอย่างเช่น ข้อก าหนดในการปรับปรุงคุณภาพส าหรับเกณฑ์ที่  1 คือ                      

ความตอ้งการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผลการ

เรียนรู้ท่ี

คาดหวัง 

  

 

ผลสัมฤทธ์ิ 

โครงสร้างหลักสูตร 

และเนื้อหาของ

หลักสูตร 

กลยุทธ์การเรียน 

การสอน 
การประเมินผู้เรียน 

 

บุคลากรสายวชิาการ 
การสนับสนุน

ผู้เรียน 

สิง่สนับสนุนการ

เรียนรู้ทางกายภาพ 
 

ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาและการเปรียบเทียบ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จะต้องเห็นว่าผู้เรียนสามารถบรรลุผลตามเกณฑ์ดังกล่าวได้เมื่อส าเร็จ

การศึกษาในท านองเดียวกัน  ข้อก าหนดในการปรับปรุงคุณภาพส าหรับ เกณฑ์ที่  2                                        

โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหา จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักสูตรได้รับการตรวจสอบเป็น

ระยะ ๆ ยังคงเป็นปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับความต้องการของภาคการใช้งาน ข้อก าหนดในการ

ปรับปรุงคุณภาพเป็นวิธีการ รับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อวัดการปรับปรุง หรอืวงจรของการวางแผน การ

ตรวจสอบ ผลลัพธ์กับข้อก าหนดที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า จากนั้นด าเนินการหรอืปรับข้อก าหนดส าหรับ

การปรับปรุงในครั้งต่อไป ดังนั้น แนวความคิด PDCA จึงถูกสร้างขึ้นในเกณฑ์ทั้ง 8 ประการ                     

และถูกจัดกลุ่มดังตางราง 3.2  

ตารางที่ 3.2 แสดงการประเมิน AUN-QA ในระดับหลักสูตร version 4.0 แบบจัดกลุ่ม

เกณฑ์ 

หลักสูตร ทรัพยากร ผลลัพธ ์

1.0 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 5.0 เจ้าหน้าท่ีวิชาการ 8.0 ผลลัพธแ์ละผลลัพธ ์

2.0 โครงสร้างโปรแกรมและเนือ้หา 

3.0 แนวทางการสอนและการ

เรยีนรู ้

4.0 การประเมินนักเรยีน 

6.0 บรกิารช่วยเหลือนกัเรยีน 

7.0 สิ่งอ านวยความสะดวกและ

โครงสร้างพื้นฐาน 

 

 



 

บทท่ี 4  

 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

 เทคนิคในการปฏิบัติงาน ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร               

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วย AUN QA Version 4.0 ผู้เขียนได้

รวบรวมและเรียบเรียงเรียงข้อมูลการปฏิบัติงาน และน าเสนอ  กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 

กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการใช้สัญลักษณ์ในการอธิบาย และแผนผังการ

ปฏิบัติงาน (Work Flow) รวมทั้งการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

4.1 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วย AUN QA Version 4.0 มีรายละเอียดกิจกรรม ด้วยวงจร

คุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

 4.1.1 การวางแผน Plan(P)  

  1) การประชุมวางแผนการด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  2) การอบรมเพิ่มพูนความรู้เกณฑ์มาตรฐาน AUN QA คือ การให้ความรู้เรื่อง

เกณฑม์าตรฐาน AUN QA (เกณฑป์รับปรุงที่เป็นปัจจุบัน) แก่ อาจารย์ และบุคลากรสายบริการ 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  3) การพัฒนารูปแบบ การจัดเก็บข้อมูล AUN QA  

  4) การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานก ากับตัวบ่งชี้ 

  5) การวางแผนการจัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

(SAR) คือ แผนการติดตาม ประสานงาน ติดตาม และด าเนินการ ในการจัดท ารูปเล่มรายงาน

การประเมนิตนเอง ระดับหลักสูตร (Self – Assessment Report : SAR) 
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 4.1.2 การด าเนินงาน Do(D)  

  1) การขออนุมัติด าเนินโครงการ คือ การขออนุมัติด าเนินโครงการการประกัน

คุณภาพการศึกษา (โครงการตามแผนงบประมาณในปีงบประมาณนั้น ๆ ด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษา) โดยครอบคลุมทุกขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

  2) การขออนุมัติค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน คือ การขออนุมัติค าสั่ง

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษา AUN QA 

  3) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประธาน

หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดการข้อมูล พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน

การประเมนิตนเอง ระดับหลักสูตร (Self – Assessment Report : SAR) 

  4) การบันทึกข้อมูล คือ การกรอกข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐาน (Up-Load)                  

ในระบบ qa.up.ac.th  

  5) กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คือ การประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบทุกขั้นตอน โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใน

การตรวจประเมิน 

 4.1.3 การติดตาม/ตรวจสอบ Check(C)  

  1) การบันทึกรายงานการประเมินฉบับร่าง โดยกรรมการเข้าบันทึกข้อมมูลผล

การประเมินและรายงานการประเมินฉบับร่างในระบบ qa.up.ac.th หลังด าเนินการประเมิน

คุณภาพการศกึษาเรียบร้อยแลว้ 

  2) การตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ โดย

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานและนักวิชาการศึกษา ท าการตรวจสอบข้อมูลและ (Up-Load) ผล

การประเมนิฉบับสมบูรณ์ในระบบ qa.up.ac.th  

  3) การรับรองผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารคณะ 

ประธานหลักสูตร และกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมร่วมกัน และ

แจ้งผลการประเมิน และรับรองผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

การศกึษานั้น ๆ 

  4) การกรอกข้อมูลระบบ CHE QA Online โดยประธานหลักสูตร ร่วมกับ

นักวิชาการศึกษาที่ประสานงานหลักสูตรนั้น ๆ น าผลคะแนนการประเมิน และรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน (Committee Assessment Report : CAR) ฉบับสมบูรณ์ พร้อม

ทั้งหลักฐาน มคอ.2/เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ากรอกข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐานใน

ระบบ CHE QA Online ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ  
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  5) การรับรองข้อมูลในระบบ CHE QA Online โดยการประสานงานยังงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อตรวจสอบข้อมูล และรับรองข้อมูลในระบบ                   

CHE QA Online 

 4.1.4. การสรุปผล/แนวทางการปรับปรุง Act(A)  

  1) การสรุปผลการด าเนินงาน โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนักวิชาการ

ศกึษาร่วมสรุปผลการด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศกึษา ประจ าปีการศึกษานั้น ๆ  

  2) รายงานผลการด าเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  3) การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน โดยแตล่ะหลักสูตรน ามตกิารประชุม

ไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรในปีตอ่ไป 

  4) การพัฒนารูปแบบกระบวนการด าเนินงาน คณะกรรมการด าเนินงาน                   

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ท าการการประชุม เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความ

สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นตอ่ไป 

 จากรายละเอียดกิจกรรม การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์ด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) สามารถก าหนดแผนการ

ปฏิบัติงาน ตามตารางที่ 4.1 การประคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

กจิกรรม 

ปีการศกึษา 2564 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การวางแผน (Plan) 

1. การประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การอบรมเพิ่มพูนความรู้เกณฑ์มาตรฐาน AUN QA             

3. การแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงานก ากับตัวบ่งช้ี             

4. การพัฒนารูปแบบ การจัดเก็บขอ้มูล AUN QA              

5. การวางแผนการจัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง             

การด าเนนิงาน (Do) 

6. การขออนุมัติด าเนนิโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การขออนุมัติค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน             

8. การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร             

9. การบันทึกข้อมูล*             

10. กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา*             

*หมายเหตุ :  1. รูปแบบตารางแสดงปีการศึกษา ตามการก าหนดงบประมาณประจ าป ีเดอืนตุลาคม ถึงสิน้เดอืนกันยายน ของปีถัดไปในทุกรอบปี 

  2. การบันทึกข้องมูล และกจิกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (ด าเนนิการช่วงเดอืนมถิุนายน – กรกฎาคม ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน

แตล่ะปกีารศึกษา) 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

กจิกรรม ปีการศกึษา 2564 

 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 

11. การบันทึกรายงานการประเมนิฉบับร่าง* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. การตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์*             

13. การรับรองผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา             

14. การกรอกข้อมูลระบบ CHE QA Online             

15. การรับรองขอ้มูลในระบบ CHE QA Online             

การสรุปผล/แนวทางการปรับปรุง (Act) 

16. การสรุปผลการด าเนนิโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. รายงานผลการด าเนนิงาน             

18. การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนนิงาน             

19. การพัฒนารูปแบบกระบวนการด าเนนิงาน             

*หมายเหต ุ: 1. การบันทึกรายงานการประเมินฉบับร่าง จะด าเนนิการในช่วงวันท่ีจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของปีการศึกษา นัน้ ๆ 

  2. การตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ ด าเนนิการภายใน 15 วัน หลงัจากวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 ส าหรับการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วย AUN QA Version 4.0 ผู้เขียนจะ

อธิบายโดยการใช้ผังเพื่อแสดงความสัมพันธ์ขั้นตอนของการท างานอย่างเป็นล าดับ ตามเงื่อนไข 

และการท าซ้ าด้วยเครื่องหมายรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้สื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน ของสถาบัน

มาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (The American National Standard Institute : ANSI อ้างถึงใน ชลชัย นิงสานนท์ 

และคณะ. 2559) โดยอธิบายสัญลักษณ์ในกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามตารางที่ 4.2 

ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.2 สัญลักษณ์ที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

สัญลักษณ์ทีแ่สดงขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

สัญลักษณ ์ ชื่อเรียก ความหมาย 

 

จุดเร่ิมตน้ (Start) 

จุดสิน้สุด (Stop) 

ใชแ้ทนจุดเร่ิมตน้ของการท างาน และแสดงจุดสิน้สุดของ

การท างาน 

 

การปฏบัิตงิาน/

กิจกรรม (Process) 

ใชแ้ทนจุดท่ีมีการปฏบัิตงิานหรือประมวลผลงาน 

 

การตัดสินใจ 

(Decision) 

ใชแ้ทนจุดท่ีต้องเลอืกปฏบัิตอิย่างใด 

อย่างหนึ่ง 

 

 

 

 

 

ทิศทาง 

(Flow Line) 

ใชแ้ทนทิศทางของขัน้ตอนการด าเนนิงานซึ่งจะปฏิบัตเิชื่อม

ตอ่เนื่องกันตามหัวลูกศรชี้ 

 

 

 

 

จุดเช่ือมตอ่ 

(Connector) 

ใชแ้ทนจุดเชื่อมตอ่ของผังงานในท่ีมีเส้น 

มาบรรจบเพื่อจะไปสู่การท างานท่ีเหมอืนกัน 
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 จากข้อมูลแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                    

เพื่อผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ ผู้เขียนจะอธิบาย

รายละเอียดกระบวนการ ด้วยแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยก าหนดแบ่งเป็น                    

2 แผนผัง ประกอบด้วย 

 4.2.1 แผนผังด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (แสดง

ในตารางที่ 4.3) จ านวน 16 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1) รวบรวมผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา  

  2) ประชุมวางแผนด าเนนิงาน  

  3) ขออนุมัตคิ าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

  4) ตรวจสอบรายละเอียดค าสั่ง 

  5) อนุมัตคิ าสั่ง 

  6) จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล ไฟล์ขอ้มูล  

  7) จัดท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) 

  8) บันทึกข้อมูล (SAR) ในระบบ UPQA (qa.up.ac.th) 

  9) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล (SAR)  

  10) เตรียมรับการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา 

  11) รับการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา 

  12) รายงานผลการประเมิน และบันทึกผลการประเมิน  

  13) บันทึกข้อมูล (SAR/CAR) ในระบบ CHE QA Online 

  14) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล (SAR/CAR) ในระบบ CHE QA Online 

  15) สรุปผลการด าเนนิงาน 

  16) พิจารณาผลการประเมิน  

 4.2.2 แผนผังการด าเนนิโครงการการประกันคุณภาพการศกึษา (แสดงในตารางที่ 

4.4) จ านวน 12 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1) เตรียมด าเนนิโครงการ 

  2) เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ 

  3) ตรวจสอบเอกสารโครงการ 

  4) อนุมัตดิ าเนนิดครงการ 

  5) ขออนุมัตคิ่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพร้อมยืมเงนิ 
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  6) ตรวจสอบเอกสารขออนุมัตคิ่าใช้จ่ายและการยืมเงนิ 

  7) อนุมัตคิ่าใช้จ่ายพร้อมยืมเงนิ 

  8) ด าเนนิกิจกรรมในโครงการ 

  9) จัดท ารายงานเบิก-จา่ย 

  10) ตรวจรายงานเบิก-จา่ย 

  11) สรุปผลการด าเนินโครงการ 

  12) ส่งรายงานสรุปโครงการและขอปิดโครงการ 
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ตารางที่ 4.3 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/ 

สิ่งที่ต้องควบคุม 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 1  

รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

รวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ผล

คะแนนตามตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของปี

การศึกษาที่ผ่านมา 

 

นักวิชาการศึกษา 4 – 7 วัน ความสัมพันธ์ของรอบปี

ก า ร ศึ ก ษ า ที่ รั บ ก า ร

ประเมิน  กับไฟล์ข้อมูล

หลักฐาน 

 

1 .  รายงานผลการประเมิน

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น 

(Committee Assessment Report 

: CAR) ของปีการศึกษาล่าสุด 

2 .  ข้ อ มู ล ม ติ ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการประจ าคณะ

รัฐศาสต ร์และสั งคมศาสตร์  

เกี่ยวกับรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) 

ของปีการศึกษาล่าสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 2 

ประชุมวางแผนด าเนินงาน 

ด าเนินการประชุม ระดมความคิดและ

ข้อเสนอแนะ รูปแบบการด าเนินงาน และ

พิจารณาร่างค าสั่งแต่งตั้งกรรมการต่าง ๆ     

ที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ และ

จัดท าหนังสือเชิญกรรมการผู้ประเมิน, ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย, ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า 

รวมทั้งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อต่อไป 

1. รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

2. ประธานหลักสตูร 

3. นักวิชาการศึกษาผู้

ประสานงานหลัก 

4. บุคลากรสายบรกิาร 

½ - 1 วัน 1 .  ความถูกต้องของ

ข้อมูลในระเบียบวาระการ

ประชุม 

2. การอ้างอิงมาตรา/

เลขที่ค าสั่งแต่งตั้งคณบดี 

ห รื อ  ผู้ รั กษ าก า รแทน

คณบดี 

3. เนื้อความที่ถูกต้อง 

ในหนังสือเชิญและค าสั่ง 

1. ระเบียบวาระประชุม 

2 .  ร่ า ง ข อ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงานด้าน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3 .  หนั ง สื อ เ ชิญกรรมการ         

ผู้ประเมิน, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,            

ผู้ใช้บัณฑิต และศิษยเ์ก่า 

4. เอกสารเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงาน 

เร่ิมต้น 

รวบรวมผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

ประชุมวางแผนด าเนินงาน 

1 
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2 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/ 

สิ่งที่ต้องควบคุม 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 3 

ขออนุมัติค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ขออนุมัติ              

ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์                 

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ ต่าง ๆ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1 วัน 1. แบบฟอร์มการจัดท า

ค าสั่ง 

2. การอ้างอิงมาตรา/

เลขที่ค าสั่งแต่งตั้งคณบดี 

ห รื อ  ผู้ รั กษ าก า รแทน

คณบดี 

ค าสั่ ง คณะ รัฐศาสต ร์และ

สังคมศาสตร์ (ชุดค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ การประกั น

คุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร) ประกอบด้วย 

1. เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา นั้น ๆ 

2. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานก ากับตัวบ่งชี้คุณภาพ

การศึกษาในระดับหลักสูตร           

ปีการศึกษา นั้น ๆ 

3. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

นั้น ๆ 

 

 ส่งคืนแก้ไข 

 

 

 

                    ถูกต้อง 

 

 

ขั้นตอนท่ี 4 

ตรวจสอบรายละเอยีดค าสั่ง 

บุคลากร ของคณะท าการตรวจสอบ

รายละเอียกความถูกต้องของค าสั่งที่ขอ

อนุมัติและลงนาม ถ้าหากถูกต้องสมบูรณ์

เสนอคณะบดี พิจารณาอนุมัติและลงนาม

ต่อไป แต่ถ้าหากมีข้อแก้ไข ส่งคืนเจ้าของ

เรื่องด าเนินการแก้ไขแล้วเสนอขออนุมัติใหม่ 

บุคลากร ½-1 วัน 1. แบบฟอร์มการจัดท า

ค าสั่ง 

2. การอ้างอิงมาตรา/

เลขที่ค าสั่งแต่งตั้งคณบดี 

ห รื อ  ผู้ รั กษ าก า รแทน

คณบดี 

(ชุดค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร) 

ตามขั้นตอนที่ 3 

1 

ขออนุมัติค าสัง่ 

แต่งตัง้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

รายละเอยีดค าสั่ง 

 

3 
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ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/ 

สิ่งที่ต้องควบคุม 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

   ส่งคืนแก้ไข 

 

 

                             อนุมัติ 

ขั้นตอนท่ี 5 

อนุมัติค าสั่ง 

คณบดี พิจารณาอนุมัติ และลงนามใน

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน ต่าง ๆ ตาม

ขั้นตอนที่ 3 

 

คณบดี ½ วัน รายงานการตรวจผ่าน

ค าสั่ งจากงานบุคลากร 

และเสนอขออนุมัติค าสั่ง

พร้อมลงนาม 

(ชุดค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร) 

ตามขั้นตอนที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 6 

จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล ไฟล์ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้  ด าเนินการ

เตรยีมข้อมูล ไฟลข์้อมูล และหลักฐานต่าง ๆ 

และบันทึกไฟล์ข้อมูลหลักฐานไว้ในกล่อง

จัดเก็บข้อมูล QA SPSS ในระบบ Microsoft 

Office 365 และข้อมูลฉบับเอกสารยังกล่อง

ข้อมูลAUN QA กลางของคณะ เพื่อหลักสูตร

ใช้ข้อมูลส าหรับจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง(Self – Assessment Report : SAR) 

บุคลาการสายบรกิาร 

ที่เป็นผู้ประสานงาน 

แต่ละตัวบง่ชี ้

ช่วง  

เดือน 1 – 

เดือน 10 ของ

ปีการศึกษา 

1 .  มาตรฐานตัวบ่ งชี้  

ตามเกณฑ์ชี้วัดการประกัน

คุณภาพการศึกษา AUN 

QA Version 4.0 

2. รอบระยะเวลาของปี

ก า ร ศึ ก ษ า ที่ รั บ ก า ร

ประเมิน ต้องสัมพัน์กันกัน

ข้อมูลหลักฐาน 

 

1 .  ข้ อมู ล  ไฟล์ ข้ อมู ล  และ

หลักฐานต่าง  ๆ  ส าห รับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 7 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ประธานหลักสูตร  อาจาร ย์  และ

นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ 

ร่วมกันจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) และน าส่งเล่มรายงานยังกรรมการผู้

ประเมิน 

ประธานหลักสูตร, 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และนักวิชาการศึกษา 

15 – 20 วัน 1. หัวข้อในรายงานการ

ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ข อ ง

หลั ก สู ต ร  ต า ม เ กณฑ์  

AUN-QA Version 4.0 

2.  ระยะเวลาในการ

น า ส่ ง เ ล่ ม ร า ย ง า น แ ก่

ก ร ร ม ก า ร ผู้ ป ร ะ เ มิ น

คุณภาพการศึกษา 

1 .  ข้ อมู ล  ไฟล์ ข้ อมู ล  และ

หลักฐานต่าง ๆ ส าหรับจัดท า

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

2. เล่มรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) 

2 

4 

อนุมัติค าสัง่ 

 

จัดเตรียมเอกสาร 

ข้อมูล ไฟล์ข้อมูล 

 

จัดท ารายงาน 

การประเมินตนเอง (SAR) 

3 
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ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/ 

สิ่งที่ต้องควบคุม 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 8 

บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  ( SAR) ใ น ร ะ บ บ  UPQA 

(qa.up.ac.th) 

นักวิชาการศึกษาที่ประสานงานแต่ละ

หลักสูตร ด าเนินการกรอกข้อมูล รายงาน

การประเมินตนเอง (Self – Assessment 

Report : SAR) ในระบบ UPQA (qa.up.ac.th) 

เพื่อกรรมการเข้าพิจารณารายงานการ

ประเมินตนเอง และหลักสูตรเตรียมรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันตรวจ

ประเมินจรงิ ต่อไป 

นักวิชาการศึกษาที่

ประสานงานแต่ละ

หลักสูตร 

1 วัน 1 .  ก า ร ก า ห น ด ช่ ว ง

ระยะเวลาการประเมิน

คุณภาพและการรายงาน

ผลการประเมิน ในระบบ 

UPQA (qa.up.ac.th) 

2. ขั้นตอนการกรอก

ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ  UPQA 

(qa.up.ac.th) 

3 .  ข น า ด ข อ ง ไ ฟ ล์

รายงาน/หลักฐาน ส าหรับ 

Upload ใ น ร ะ บบ  UPQA 

(qa.up.ac.th) 

1. ไฟล์เอกสารบทสรุปส าหรับ

ผู้บริหาร 

2. ไฟล์เอกสารรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) 

 

 แก้ไขข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

                  ถูกต้อง 

 

 

ขั้นตอนท่ี 9 

ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล (SAR)  

Admin ระบบ UPQA (qa.up.ac.th) ของ

คณะ ท าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล 

ร า ย ง า นก า รปร ะ เ มิ น ตน เ อ ง  ( Self – 

Assessment Report : SAR) ข อ ง แ ต่ ล ะ

หลักสูตร ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่           

ถ้าหากถูกต้องคือพร้อมรับการประเมิน แต่

ถ้าหากมีข้อแก้ไข ท าการแจ้งนักวิชาการ

ศึกษาที่ประสานงานหลักสูตรท าการแก้ไข 

Admin ระบบ UPQA 

(qa.up.ac.th) ของคณะ 

½-1 วัน รายละเอียดของผลการ

ประเมินตนเอง และไฟล์

เอกสารแนบที่สมบูรณ์ 

สามารถเปิดอ่านและใช้

งานได้ มีความเป็นปัจจุบัน

ต ามขั้ น ตอน  ใน ระบบ 

UPQA (qa.up.ac.th) 

1. ไฟล์เอกสารบทสรุปส าหรับ

ผู้บริหาร 

2. ไฟล์เอกสารรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) 

4 

5 

บันทึกข้อมลู (SAR) ใน

ระบบ UPQA (qa.up.ac.th) 

ตรวจสอบการบันทึก 

ข้อมูล (SAR)  
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ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/ 

สิ่งที่ต้องควบคุม 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 10 

เต รียม รับการตรวจประ เมินคุณภาพ

การศึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงานการประเมิน

คุณภ าพก า รศึ ก ษ า  เ ต รี ยม สถ า น ที่  

โสตทัศนูปกรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

การตรวจประ เมินคุณภาพการศึกษา 

ส าห รับ รับการตรวจประ เมินคุณภาพ

การศึกษาจริงในวันถัดไป 

คณะกรรมการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

1 วัน 1. ความชัดเจน ล าดับ

พิ ธี ก า ร ก ล า ง  ใ น ก า ร

ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

คุณภาพการศึกษา 

2. ความสมบูรณ์ของ

เ อ ก ส า ร / ห ลั ก ฐ า น ที่

เกี่ยวข้องส าหรับการตรวจ

ประเมินคุณภาพ 

3. แผนส ารอง กรณีเกิด

เหตุฉุกเฉินในวันรับการ

ประเมิน 

1. รายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) 

2. แบบบันทึกรายงานผลตรวจ

ประเมิน 

3.  เอกสารส าห รับ รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ของแต่ละหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 11 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ด า เนิ น ง าน  การประกั นคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในวัน เวลา 

ที่ก าหนดไว้ โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคือ 

ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตัวแทนนิสิตแต่ละ

หลักสูตร บุคลากรสายบริการ ผู้มีส่วนได้

ส่ ว น สี ย  ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต  แ ล ะ ศิ ษ ย์ เ ก่ า                     

โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้              

ในรูปแบบการประเมินอาจตรวจประเมินเชิง

วิ เคราะห์เอกสาร (Desktop Assessment) 

และ/หรือเข้าเย่ียมชมพื้นที่ (Site visit) 

1. กรรมการผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

2. ผู้บริหารคณะ 

อาจารย์ และบุคลากรสาย

บรกิาร 

1 – 2 วัน 1 .  ก ารก าหนด เวลา

กลาง ในการด าเนินงาน 

2. ผู้ประสานงานหลัก

แต่ละหลักสูตร 

3 .  ค ว ามพ ร้อมของ

หลั กฐานประกอบการ

ประเมิน 

4. ความพร้อมของโสต

ทัศนูปรณ์ 

1. รายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) 

2. แบบบันทึกรายงานผลตรวจ

ประเมิน 

3.  เอกสารส าห รับ รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ของแต่ละหลักสูตร 

5 

6 

เตรยีมรับการตรวจประเมิน 

คุณภาพการศึกษา 

 

รับการตรวจประเมิน 

คุณภาพการศึกษา 
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ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/ 

สิ่งที่ต้องควบคุม 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 12 

รายงานผลการประเมิน และบันทึกผลการ

ประเมิน 

โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1 .  กรรมการผู้ประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาจัดท า (ร่าง) รายงานผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(Committee Assessment Report : CAR) และ

บันทึกข้อมมูลฉบับร่างในระบบ UPQA 

(qa.up.ac.t) 

2. กรรมการรายงานผลเบื้องต้นแก่

หลักสูตรที่ตนเองท าการประเมิน และ

เสนอแนะจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง  

3. กรรมการจัดท ารายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) 

ฉบับสมบูรณ์ 

4.  กรรมการผู้ประเมิน  พิจารณา

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน (CAR) ฉบับสมบูรณ์แล้วพร้อมลง

นามรับรองผล 

5. ส่งรายงาน (CAR) ให้นักวิชาการ

ศึกษา  ท าการบันทึก ในระบบ CHE QA 

Online ต่อไป 

กรรมการผู้ประเมิน 1 – 2 วัน 1 .  ก า ร ก า ห น ด

ระยะเวลาการรายงานผล

การประ เมิ น  ในระบบ 

UPQA (qa.up.ac.th) 

2. ขั้นตอนการกรอก

ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ  UPQA 

(qa.up.ac.th) 

3 .  ข น า ด ข อ ง ไ ฟ ล์

รายงาน/หลักฐาน ส าหรับ 

Upload ใ น ร ะ บบ  UPQA 

(qa.up.ac.th) 

1. ไฟล์รายงานการประเมิน

ต น เ อ ง  ( Self – Assessment 

Report : SAR) 

2 .  ร า ย ง า นก า รป ร ะ เ มิ น

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น 

(Committee Assessment Report 

: CAR) ฉบับร่าง 

3. ไฟล์รายงานการประเมิน

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น 

(Committee Assessment Report 

: CAR) ฉบับสมบูรณ์ 

6 

7 

รายงานผลการประเมิน 

และบันทกึผลการประเมิน 
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ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/ 

สิ่งที่ต้องควบคุม 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 13 

บันทึกข้อมูล (SAR/CAR) ในระบบ CHE QA 

Online 

นักวิชาการศึกษา เข้ากรอกข้อมูล 

รายงาน (SAR) และรายงานการประเมิน 

(CAR) พร้อมผลคะแนน และเอกสารแนบ        

ในระบบ CHE QA Online 

นักวิชาการศึกษาที่

ประสานงานแต่ละ

หลักสูตร 

1-2 วัน 1. ขนาดไฟล์ข้อมูลของ

รายง าน  CAR/SAR และ

ไฟล์หลักฐานแนบที่ ใ ช้  

Upload ในระบบได้ 

2. ต้องตรวจสอบข้อมูล

ให้เรียบร้อง และถูกต้อง 

หากกดยนืยันการส่งข้อมูล

แล้วจะไม่สามารถเข้าแก้ไข

การกรอกรายงานการ

ด าเนินงานได้อกี 

1. ไฟล์รายงานการประเมิน

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น 

(Committee Assessment Report 

: CAR) ฉบับสมบูรณ์ 

2. ไฟล์รายงานการประเมิน

ต น เ อ ง  ( Self – Assessment 

Report : SAR) 

 

แก้ไขข้อมูล 

 

 

                ถูกต้อง 

 

 

ขั้นตอนท่ี 14 

ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล  (SAR/CAR)               

ในระบบ CHE QA Online 

เ จ้ า ห น้ า ที่ ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษา ที่ เป็น Admin ระบบ CHE QA 

Online มหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลผลการด าเนินงาน

ตามที่กรอกในระบบ และการอัปโหลด 

หลักฐาน (SAR/CAR) ที่บันทึกในระบบ หาก

ถูกต้องสามารถยืนยันการส่งข้อมูลได ้แต่ถ้า

หากผิด Admin แจ้งกลับยังผู้บันทึกข้อมูลท า

การแก้ไข 

Admin ระบบ CHE QA 

Online มหาวิทยาลัย

พะเยา 

½ วัน 1. ปีการศึกษาที่ท าการ

ป ร ะ เ มิ น  ต า ม ร อ บ

ระยะเวลา 

2. ความถูกต้องของไฟล์

ที่อัปโหลดในระบบ 

1. ไฟล์รายงานการประเมิน

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น 

(Committee Assessment Report 

: CAR) ฉบับสมบูรณ์ 

2. ไฟล์รายงานการประเมิน

ต น เ อ ง  ( Self – Assessment 

Report : SAR) 

7 

8 

บันทึกข้อมลู (SAR/CAR) 

ในระบบ CHE QA Online 

ตรวจสอบ 

การบันทึกข้อมูล 

(SAR/CAR) ในระบบ 

CHE QA Online 
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สิ้นสุด 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/ 

สิ่งที่ต้องควบคุม 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 15 

สรุปผลการด าเนินงาน 

เ มื่ อ เ ส ร็ จ สิ้ น ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร             

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด าเนินการสรุปผล

การด าเนินโครงการการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

1 – 2 วัน หัวข้อในแบบสรุปผล

การด าเนินโครงการ ของ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

1 .  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น 

(Committee Assessment Report 

: CAR) ฉบับสมบูรณ์ ทุกหลักสูตร 

2.  ส รุปผลการด า เนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 16 

ส่งรายงานผลการประเมินในที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ 

น าส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุงแก้ไข 

เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อ

รับรองผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา และน าข้อเสนอแนะไปวางแผน

พัฒนารูปแบบกระบวนการด าเนินงาน           

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความ

สมบูรณ์แบบยิ่งขึน้ต่อไป 

คณะกรรมการประจ า

คณะรัฐศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 

½ - 1 วัน ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข้ อ มู ล

รายงานผลการประเมิน            

ที่ขอบรรจุในระเบียบวาระ

การประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 

1. ระเบียบวาระประชุม เร่ือง

ผลการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2 .  ร า ย ง า นก า รป ร ะ เ มิ น

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น 

(Committee Assessment Report 

: CAR) ฉบับสมบูรณ์ ทุกหลักสูตร 

 

 

 

- - - - - 

8 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ส่งรายงานผลการประเมิน 

ในที่ประชุมคณะกรรมการ 

ประจ าคณะ 
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 จากตารางที่ 4.3 แสดงผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ

ด าเนินงาน จนกระทั้งเสร็จสิ้นการด าเนินงาน เป็นขั้นตอนต่าง ๆ 16 ขั้นตอน และเพื่อให้ผู้อ่าน

เข้าใจกระบวนการมากยิ่งขึ้น ผู้ เขียนขอน าเสนอตัวอย่างการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน                    

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 โดยนักวิชาการศึกษาผู้ประสานงานหลัก รวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ

การศกึษา จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ผลคะแนนตามตัวชี้วัด การประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร ของปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน (Committee Assessment Report : CAR) ของปีการศึกษาล่าสุด และมติ                   

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ของปีการศึกษาล่าสุด เพื่อเป็นข้อมูลในการ                         

วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา 

 

 ขั้นตอนที่ 2 ประชุมวางแผนด าเนินงาน 

 ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิชาการศึกษา ระดม

ความคิด วิเคราะห์ข้อมูล จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ผลคะแนนตามตัวชี้วัดการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยผู้ประสานงานหลัก                       

ควรเตรียมระเบียบวาระประชุม และ (ร่าง) ตารางปฏิทินด าเนินงานการประกันคุณภาพฯ 

ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ 

AUN QA Version 4.0 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปี และ

พิจารณาร่างค าสั่งแต่งตั้งกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน และจัดท าหนังสือเชญิ

กรรมการผู้ประเมิน, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า เผื่อเชิญร่วมกิจกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ดังแสดงในตัวอย่างที่ 4.1 ชุดหนังสือเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ประเมินคุณภาพการศกึษา 

 การวางแผนจัดเก็บข้อมูล AUN QA (ข้อมูลกลางของคณะระยะ 12 เดือน) แต่ละตัว

บ่งชี้ ก าหนดแหล่งจัดเก็บข้อมูลและแนวปฏิบัติการเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน และก าหนดใช้

ระบบ Microsoft Office 365 เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลาง และแจ้งแนวปฏิบัติการใช้งานผ่าน

อีเมลของมหาวิทยาลัย (UP-mail : @up.ac.th) 
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 หมายเหตุ : 1. การจัดท าบันทึกข้อความเชิญกรรมการ และหนังสือเชิญมีสว่นได้ส่วน

เสีย ผูใ้ช้บัณฑิต และศษิย์เก่า ต้องแนบก าหนดการด าเนินโครงการและช่องทางตดิต่อประธาน

หลักสูตร และนักวิชาการศึกษาผูป้ระสานงานหลัก ทุกฉบับ และตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่ 

ในหนังสอืให้เรียบร้อย 

   2. ควรจัดประชุมในวันพุธช่วงบ่าย เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ก าหนดตางรางสอนให้เว้นช่วงบ่ายของทุกวันพุธ เพื่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ได้

ด าเนนิโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ร่วมกัน หรอืการจัดประชุมตา่ง ๆ 

 

ตัวอย่างท่ี 4.1 ชุดหนังสือเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 ชุดหนังสอืเชญิผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องในการประเมนิคุณภาพการศกึษา มีเอกสารดังนี ้ 

 1. บันทึกข้อความเชญิประธานกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา 

 2. บันทึกข้อความเชญิกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา 

 3. หนังสือเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า ส าหรับตอบข้อค าถาม                    

ในการประเมินคุณภาพการศกึษา 
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 1. ตัวอย่างบันทึกข้อความเชญิประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 ตัวอย่างบันทกึข้อความเชิญประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา 
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 2. ตัวอย่างบันทึกข้อความเชญิกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษา 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 ตัวอย่างบันทกึข้อความเชิญกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 3. ตัวอย่างหนังสือเชิญผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ผูใ้ช้บัณฑิต และศษิย์เก่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ร่วมการสัมภาษณ์ในฐานะผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาพท่ี 4.4 ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมการสัมภาษณ์ 
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ภาพท่ี 4.5 ตัวอย่างก าหนดการโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 4. บันทึกขออนุมัติเดินทางมาปฏิบัติงาน ของผู้มีส่วนได้ส่วนสีย ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์

เก่า พร้อมคา่ใช้จ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 ตัวอย่างบันทกึขออนุมัติเดินทางมาปฏิบัติงานพร้อมค่าใช้จ่าย 
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 ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขออนุมัติค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แตง่ตั้ง

กรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา และมีนักวิชาการศึกษา                

ให้การสนับสนุนร่วมจัดท าร่างค าสั่งแต่ตั้งกรรมการด้าน ต่าง ๆ เพื่อเสนอขออนุมัติจาก                 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังตัวอย่างที่ 4.2  

 การขออนุมัตคิ าสั่งแตต่ั้งคณะกรรมการ มีเอกสารดังนี ้

 1. บันทึกข้อความขออนุมัตคิ าสั่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 2. ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

 3. ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

ก ากับตัวบ่งชีคุ้ณภาพการศกึษาในระดับหลักสูตร 

 4. ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศกึษาในระดับหลักสูตร 

 หมายเหตุ : 1. ก าหนดปีการศึกษาในค าสั่งให้ตรงกับระยะเวลาของรอบปีการ

ประเมิน 

   2. การอ้างอิงมาตรา/เลขที่ค าสั่งแต่งตั้งคณบดี หรือ ผู้รักษาการแทน

คณบดี ควรตรวจสอบความถูกต้อง และเป็นข้อความที่เป็นปัจจุบัน 

   3. ควรขออนุมัติค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศกึษา ตั้งแตเ่ริ่มปีการศกึษา ตามกรอบระยะเวลาในแผนการด าเนินงานของคณะ 

   4. ส าหรับค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานก ากับตัวบ่งชี้คุณภาพ

การศึกษาในระดับหลักสูตร จ านวนตัวชี้วัดสามารถปรับ เพิ่ม-ลด ตามเกณฑ์การประเมิน                     

ในปีนัน้ ๆ 
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ตัวอย่างท่ี 4.2 ชุดเอกสารการขออนุมัติค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการ 

 1. ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัตคิ าสั่งคณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

 

บันทกึข้อความ 

หน่วยงาน  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   งานวิชาการ  โทร. 1315  

ที่  อว 7324.04/444 วันท่ี  19  พฤษภาคม  2564  

เรื่อง ขออนุมัติค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร               

ปีการศึกษา 2563  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

เรียน คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ด้วยงานวิชาการ จะด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร                

ปีการศึกษา 2563 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ

เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

  งานวิชาการ จึงขออนุมัตคิ าสั่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

 1. ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศกึษา 

 2. ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนนิงานก ากับตัวบ่งชีคุ้ณภาพการศกึษาในระดับหลักสูตร 

 3. ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศกึษาในระดับหลักสูตร 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามค าสั่ง (ดังแนบ)              

จะขอบคุณยิ่ง 

 

 (ดร.ปิยะวดี โรหติารชุน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
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 2. ตัวอย่าง (ร่าง) ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

 

 
 

 

ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที่           /๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษา ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๖๓ 

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

เพื่อให้การด าเนินงานโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา ๓๕ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และค าสั่ง

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แตง่ตัง้คณบดี

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศกึษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังตอ่ไปนี ้

คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานกรรมการ 

๒. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ  รองประธานกรรมการ 

๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

๔. รองคณบดีฝา่ยแผนและนวัตกรรม กรรมการ 

๕. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร กรรมการ 

๖. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 

๗. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 

๘. ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ กรรมการ 

 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

๙. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต กรรมการ 

๑๐. ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต กรรมการ 

 สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
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๑๑. ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสนบัณฑติ กรรมการ 

 สาขาวิชาการจัดการนวัตฏรรมสาธารณะ 

๑๒. นายมณมรกต บัวแดง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  วางแผน สนับสนุน ควบคุม และด าเนินกิจกรรม โครงการการประกัน

คุณภาพการศกึษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายสถานที่ 

๑. นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอันธิกา ใจดี  รองประธานกรรมการ 

 ๓. ว่าที่รอ้ยตรีศริิพงษ์ เผา่ต๊ะใจ กรรมการ 

 ๔. นายมณมรกต บัวแดง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ประสานงาน จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับสถานที่จัด

โครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

๑. นายธนรนิทร์ คงเถื่อน ประธานกรรมการ 

๒. นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์ กรรมการ 

หน้าที่  ประสานงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ การบันทึกภาพ อุปกรณ์เครื่องเสียงที่

จ าเป็นส าหรับโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายปฏิคม ลงทะเบียน ต้อนรับ และพิธีการ 

๑. นายชัยวัฒน์ ชูเชดิ ประธานกรรมการ 

๒. นายมณมรกต บัวแดง รองประธานกรรมการ 

๓. นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ ์ กรรมการ 

๔. นางสาวกัญจนช์ญา กอกน้อย กรรมการ 

๕. นางสาวอันธิกา ใจดี กรรมการ 

๖. นางจุฑาทิพ พงษ์ประภาส กรรมการ 

๗. นางสาวรัตติกาล ค้าสม กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ การต้อนรับ

กรรมการผู้ประเมนิคุณภาพการศกึษา ผูบ้ริหาร และคณาจารย์ ผูเ้ข้าร่วมโครงการ ประสานงาน

การแจ้งก าหนดการ และล าดับการด าเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 

๑. นายมณมรกต บัวแดง ประธานกรรมการ 

๒. นายสาวณัฐพัชร์ ตติธาย์นุกุล รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวรัตติกาล ค้าสม กรรมการ 

๔. นางสาวดวงแข ภาระจ า กรรมการ 

๕. นางสาวภัทธิญา จนิดาค า กรรมการ 

๖. นางสาวณัฐฐพัชร์ ตติย์ธานุกุล กรรมการ 

๗. นางจุฑาทิพ พงษ์ประภาส ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานุการ 

หน้าที่  ประสานงาน จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วม

โครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายพัสดุ การเงนิและบัญชี 

๑. รองคณบดีฝา่ยวิชาการ  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวกัญจนช์ญา กอกน้อย กรรมการ 

๓. นางสาวอันธิกา ใจดี กรรมการ 

๔. นางสาวดวงแข ภาระจ า กรรมการ 

๕. นางสาวพรโอบอุ้ม  วงศว์ิลาศ กรรมการ 

๖. นายมณมรกต บัวแดง ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

เลขานุการ 

หน้าที่ ประสานงาน และด าเนินงานและตรวจรายงานการจัดท ารายงานพัสดุ และ

การเงิน ตามระเบียบการเบิก-จ่าย มหาวิทยาลัยพะเยา ในการด าเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

 ทั้งนี ้ ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที ่         พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

 

 

 (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 

 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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 3. ตัวอย่าง (ร่าง) ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนนิงานก ากับตัวบ่งชีคุ้ณภาพการศกึษาในระดับหลักสูตร 

 

 

 

ค าสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา 

ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานก ากับตัวบ่งชีคุ้ณภาพการศกึษาในระดับหลักสูตร  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

-------------------------------------- 

  เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ                 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

๒๕๕๓ และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง 

แต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานก ากับตัว

บ่งชีคุ้ณภาพการศกึษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ดังรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี ้

  ทั้งนี ้ ตัง้แต่ วันที่      พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   สั่ง  ณ วันที่       พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก) 

  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ตัวชี้วัด คณะกรรมการ เลขานุการ หลักสูตร 

AUN.๑ ผลการเรียนรู้

ที่คาดหวงั 

(Expected learning 

outcome) 

ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร นางสาวรัตติกาล ค้าสม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

นางสาวกัลยาพร กันอิน 

ผศ.วลิาสิน ีวดีศิริศักดิ์ 

นายมณมรกต บัวแดง รัฐศาสตรบัณฑิต 

รศ.ดร. มนตรา พงษ์นิล  

ดร.ชยาณัญ มณวีรรณ 

นายวทิวัส ประเสรฐิศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 นางสาวรัตติกาล ค้าสม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

สาธารณะ 

AUN. ๒ ข้อก าหนด

ของหลกัสูตร 

(Programme 

specification) 

ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร นางสาวรัตติกาล ค้าสม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

นางสาวกัลยาพร กันอิน 

ผศ.วลิาสิน ีวดีศิริศักดิ์ 

นายมณมรกต บัวแดง รัฐศาสตรบัณฑิต 

รศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง นายวทิวัส ประเสรฐิศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 นางสาวรัตติกาล ค้าสม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

สาธารณะ 

AUN. ๓ โครงสรา้ง

และเนือ้หาของ

หลักสูตร 

(Programme 

structure and 

content) 

รศ.ดร.วรีะ เลิศสมพร นางสาวรัตติกาล ค้าสม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

นางสาวกัลยาพร กันอิน 

ผศ.วลิาสิน ีวดีศิริศักดิ์ 

นายมณมรกต บัวแดง รัฐศาสตรบัณฑิต 

ดร.ชยาณัญ มณวีรรณ นายวทิวัส ประเสรฐิศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 นางสาวรัตติกาล ค้าสม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

สาธารณะ 

AUN. ๔ กลยุทธก์าร

เรียนและการสอน 

(Teaching and 

learning strategy) 

ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร นางสาวรัตติกาล ค้าสม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

ผศ.สุนทร สุขสราญจิต 

ผศ.อักษราภัค ชัยปะละ 

นายมณมรกต บัวแดง รัฐศาสตรบัณฑิต 

นางธัญพัชร ์มุ่งพัฒนสุนทร  

ดร.ชยาณัญ มณวีรรณ 

นายวทิวัส ประเสรฐิศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 นางสาวรัตติกาล ค้าสม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

สาธารณะ 
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AUN. ๕ การประเมิน

ผู้เรียน 

(Student assessment) 

ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา นางสาวรัตติกาล ค้าสม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

ผศ.สุนทร สุขสราญจิต 

ผศ.อักษราภัค ชัยปะละ 

นายมณมรกต บัวแดง รัฐศาสตรบัณฑิต 

รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล นายวทิวัส ประเสรฐิศักดิ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 นางสาวรัตติกาล ค้าสม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

สาธารณะ 

AUN. ๖ คุณภาพ

บุคลากรสายวชิาการ 

(Academic staff 

quality) 

ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ นายชัยวัฒน์ ชูเชิด 

ว่าที่ร้อยตรีศริิพงษ์ เผ่าต๊ะใจ 

นางสาวรัตติกาล ค้าสม 

นายมณมรกต บัวแดง 

นายวทิวัส ประเสรฐิศักดิ์ 

นางสาวรัตติกาล ค้าสม 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

ผศ.ดารารัตน์ ค าเป็ง รัฐศาสตรบัณฑิต 

รศ.ดร.ประยงค์ จันทร์แดง ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

สาธารณะ 

AUN. ๗ คุณภาพ

บุคลากรสาย

สนับสนุน (Support 

staff quality) 

ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ นายชัยวัฒน์ ชูเชิด รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

ดร.อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ รัฐศาสตรบัณฑิต 

ดร.รัติยา ฟิชเชอร์  

ผศ.วรรณลภา ทองแดง 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

สาธารณะ 

AUN. ๘ คุณภาพ

ผู้เรียน 

(Student quality) 

รศ.ดร.วรีะ เลิศสมพร ว่าที่ร้อยตรีศริิพงษ์ เผ่าต๊ะใจ 

นางสาวณัฐฐพัชร ์ตติย์ธานุกุล 

นางสาวรัตติกาล ค้าสม 

นายมณมรกต บัวแดง 

นายวทิวัส ประเสรฐิศักดิ์ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

นายทวีป มหาสิงห์ 

นายถิรายุส์ บ าบัด 

รัฐศาสตรบัณฑิต 

ดร.ณวิญ เสรฐิผล  

อ.สารณีิย์ ภาสยะวรรณ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

สาธารณะ 

ผศ.น้ าทิพย์ เสมอเชือ้ นางสาวอันธิกา ใจดี 

นางสาวรัตติกาล ค้าสม 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
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AUN. ๙ สิง่อ านวย

ความสะดวกและ

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

(Facilities and 

infrastructure) 

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ เมืองอนิทร์ 

ดร.รัชตะ พันธุ์แสง 

นายมณมรกต บัวแดง 

นายวทิวัส ประเสรฐิศักดิ์ 

รัฐศาสตรบัณฑิต 

ดร.รัติยา ฟิชเชอร์  

ผศ.วรรลภา ทองแดง 

รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

สาธารณะ 

AUN. ๑๐ การประกัน

คุณภาพกระบวนการ

การเรียนและการสอน 

(Quality assurance of 

teaching and learning 

process) 

ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน นางสาวณัฐฐพัชร์ ตติย์ธานุกุล 

นายวทิวัส ประเสรฐิศักดิ์ 

นายธนรินทร์ คงเถื่อน 

นางสาวภัทธิญา จินดาค า 

ว่าที่ร้อยตรีศริิพงษ์ เผ่าต๊ะใจ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

ผศ.ดารารัตน์ ค าเป็ง รัฐศาสตรบัณฑิต 

อ.ณัฏฐิมา มากชู  

ดร.ณวิญ เสรฐิผล 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

สาธารณะ 

AUN. ๑๑ ผลผลิต 

(Output) 

รศ.ดร.วรีะ เลิศสมพร นางสาวภัทธิญา จินดาค า 

ว่าที่ร้อยตรีศริิพงษ์ เผ่าต๊ะใจ 

นางสาวรัตติกาล ค้าสม 

นายมณมรกต บัวแดง 

นายวทิวัส ประเสรฐิศักดิ์ 

 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

ดร.ผณิตา ไชยศร รัฐศาสตรบัณฑิต 

ดร.ณวิญ เสรฐิผล  

อ.ณัฏฐิมา มากชู 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

สาธารณะ 

หน้าที่  

 ๑. ติดตาม รวบรวมข้อมูลตัวบ่งชีร้ะดับหลักสูตร 

 ๒. จัดท ารายงานประเมินตนเองระดับคณะตามเกณฑ ์AUN – QA ในตัวบ่งชีท้ี่รับผดิชอบ  



97 

 

 4. ตัวอย่าง (ร่าง) ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาในระดับหลักสูตร 

 

 

 

ค าสั่งคณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

ที่ ๔๒ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาในระดับหลักสูตร  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

-------------------------------------- 

  เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

๒๕๖๓ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓                  

และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศกึษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี ้

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 

  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. น้ าฝน  กันมา ประธานกรรมการ 

  ๒. รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล กรรมการ 

  ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ  แหลมหลัก กรรมการ 

  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ศราวุธ จันทรข า  ประธานกรรมการ 

  ๒. ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์   กรรมการ 

  ๓. นายณัฐพล หาญสมุทร   กรรมการ 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติติมา กาวีระ ประธานกรรมการ 

  ๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ กรรมการ 

  ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ กรรมการ 
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  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

สาธารณะ 

  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ า ประธานกรรมการ 

  ๒. ดร.รัตนา ยาวิเลิง    กรรมการ 

  ๓. นายวรกฤต แสนโภชน์   กรรมการ 

 หน้าที่  

 ๑. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ                 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๒. จัดท ารายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                  

ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยจัดท ารายงานผล                        

การตรวจประเมิน การเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งผลคะแนน                   

การประเมินภาพรวมเฉพาะแต่ละเกณฑ์ ทั้งเกณฑ์หลักและเกณฑ์ย่อย ภายใน ๑๕ วัน หลัง

สิน้สุดการประเมิน 

  ทั้งนี ้ ตัง้แต่ วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

     

 

 (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 

  คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบรายละเอียดค าสั่ง 

 บุคลากร ของคณะท าการตรวจสอบรายละเอียกความถูกต้องของค าสั่งที่ขออนุมัติ                  

และลงนาม ถ้าหากถูกต้องสมบูรณ์เสนอคณะบดี พิจารณาอนุมัตแิละลงนามตอ่ไป แตถ่้าหากมี

ข้อแก้ไข ส่งคืนเจา้ของเรื่องด าเนินการแก้ไขแลว้เสนอขออนุมัตใิหม่ 

 ขัน้ตอนที่ 6 อนุมัติค าสั่ง 

 คณบดี พิจารณาอนุมัติ และลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน ต่าง ๆ ตาม

ชุดค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

 ขั้นตอนที่ 6 จัดเตรยีมเอกสาร ข้อมูล ไฟล์ข้อมูล 

 ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ ด าเนินการเตรียมข้อมูล ไฟล์ข้อมูล และหลักฐานต่าง ๆ และ

บันทึกไฟล์ข้อมูลหลักฐานไว้ในกล่องจัดเก็บข้อมูล QA SPSS ในระบบ Microsoft Office 365 

และข้อมูลฉบับเอกสารยังกล่องข้อมูลAUN QA กลางของคณะ เพื่อหลักสูตรใช้ข้อมูลส าหรับ

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง(Self – Assessment Report : SAR) 

 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการก าหนดใช้ระบบ Microsoft Office 365 เป็น

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลาง และแจ้งแนวปฏิบัติการใช้งานผ่านอีเมลของมหาวิทยาลัย (UP-mail : 

@up.ac.th) ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้แต่ละคน สามารถเข้า

ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมขอ้มูลได้ทุกเมื่อ เพื่อพร้อมใชข้้อมูลจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ด้วยการใชง้านระบบ Microsoft Office 365 ตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. เข้าระบบ Microsoft Office 365 ด้วยชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ตามที่อยู่อีเมล

มหาวิทยาลัยของตนเอง (UP-mail : @up.ac.th) 

 2. เลือกฟังก์ชันการใชง้าน OneDrive 

 3. เลือกกล่องท างาน “QA SPSS” 

 4. เลือกโฟลเดอร์ ประกันคุณภาพ AUN QA ของปีที่ตอ้งการใช้งาน ซึ่งในโฟลเดอร์จะ

มีโฟลเดอร์ย่อยของ AUN QA Criterion 1-8  

 5. เมื่อผู้ใช้งานเลือกโฟลเดอร์ย่อยของแต่ละ Criterion แล้ว สามารถปรับเพิ่ม – ลด 

เปลี่ยนแปลงและอัพโหลดข้อมูล เอกสารอ้างอิง โครงการ หรือกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกันเกณฑ์                  

AUN QA ข้อนัน้ ๆ ได้ 
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 ขั้นตอนที่ 7 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

 1. ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิชาการศึกษา จัดท า

รายงาน                 การประเมนิตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ระดับหลักสูตร  

โดยตัวอย่างรูปแบบของรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ผูเ้ขียนได้แสดงไว้ในภาคผนวก ข 

 2. น าส่งเล่มรายงานการประเมินตนเอง แก่ประธานกรรมการและกรรมการ                  

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะต้องมีบันทึกข้อความขอส่งรายงานการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตรพร้อมแนมเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวอย่างที่ 4.3 

ตัวอย่างท่ี 4.3 บันทึกข้อความขอส่งรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7 ตัวอย่างบันทกึข้อความส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
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 ขั้นตอนที่ 8 บันทึกข้อมูล (SAR) ในระบบ UPQA (qa.up.ac.th) 

 นักวิชาการศึกษาที่ประสานงานแต่ละหลักสูตร ด าเนินการกรอกข้อมูล รายงาน                                

ก า รป ร ะ เ มิ น ตน เ อ ง  ( Self – Assessment Report : SAR) ใ น ร ะบบ  UPQA (qa.up.ac.th)                              

เพื่อกรรมการเข้าพิจารณารายงานการประเมินตนเอง และหลักสูตรเตรียมรับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา ในวันตรวจประเมินจริง ต่อไป ซึ่งผู้เขียนได้แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน                      

โดยรายละเอียดไว้ใน ภาคผนวก ค 

 ขั้นตอนที่ 9 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล (SAR)  

 Admin ระบบ UPQA (qa.up.ac.th) ของคณะ ท าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล 

รายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ของแต่ละหลักสูตร ว่าถูกต้อง

และครบถ้วนหรือไม่ ถ้าหากถูกต้องคือพร้อมรับการประเมิน แต่ถ้าหากมีข้อแก้ไข ท าการแจ้ง

นักวิชาการศกึษาที่ประสานงานหลักสูตรท าการแก้ไข 

 ขั้นตอนที่ 10 เตรยีมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 คณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา เตรี ยมสถานที่  

โสตทัศนูปกรณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกัยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา การล าดับพิธี

การกลางในการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสาร/

หลักฐานที่เกี่ยวข้องส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพ และเตรียมแผนส ารองในการด าเนินงาน 

กรณีเกิดเหตฉุุกเฉินในวันรับการประเมิน 

 ขั้นตอนที่ 11 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 ด าเนินการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในวัน เวลา ที่ก าหนดไว้ โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคือ 

ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตัวแทนนิสิตแต่ละ

หลักสูตร บุคลากรสายบริการ ผูม้ีสว่นได้ส่วนสีย ผูใ้ช้บัณฑิต  และศษิย์เก่า โดยด าเนินการตาม

ขั้นตอนที่วางแผนไว้ตามก าหนดการด าเนินโครงการ ซึ่งมีรูปแบบการประเมิน 2 วิธี คือ ตรวจ

ประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop Assessment) และการตรวจประเมินแบบเข้าเยี่ยมชม

พืน้ที่ (Site visit) ดังนี้ 
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 1. การตรวจประเมนิเชงิวิเคราะหเ์อกสาร (Desktop Assessment) 

  1.1 ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แก่ประธานกรรมการและกรรมการ                           

ผูป้ระเมินคุณภาพการศกึษาแตล่ะหลักสูตร 

  1.2 กรรมการด าเนินการตรวจประเมิน ตรวจวิเคราะหร์ายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) และจัดท ารา่งงานการผลการประเมินคุณภาพการศกึษา (CAR) 

  1.3 กรรมการผู้ตรวจประเมินฯ จัดท าและบันทึก (ร่าง)รายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษา (CAR) ในระบบ UPQA (qa.up.ac.th) และรายงานผลการตรวจประเมิน

ภาพรวมแก่ผู้บริหารคณะ และรายละเอียดตัวบ่งชี ้จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง คะแนนการ

ประเมิน                แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักวิชาการ

ศกึษาผูป้ระสานงานหลัก 

  1.4 เมื่อด าเนินการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจัดท ารายงาน                

การประเมนิคุณภาพการศกึษา (CAR) ฉบับสมบูรณ์ พรอ้มลงนามรับรองผลการประเมิน           

  1.5 นักวิชาการศึกษาน ารายงาน (CAR) ที่ผ่านการลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว               

เข้าบันทึกผล และอัพโหลดไฟล์รายงานดังกล่าวในระบบ UPQA (qa.up.ac.th) 

 2. การตรวจประเมินแบบเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ (Site visit) การตรวจประเมินด้วยวิธีนี้                  

เป็นการด าเนินกิจกรรมการประเมินในสถานที่จริง และมีการจัดสถานที่หริอห้องการประเมิน

คุณภาพการศกึษา แบบแยกหอ้งหลักสูตร ซึ่งมีการด าเนินการ 1-2 วัน ตามก าหนดการ ดังนี้ 
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ก าหนดการ “การประเมนิคณุภาพการศึกษาระดับหลักสตูรประจ าปีการศกึษา 2563” 

ระหว่างวันที่ 29-30 มถินุายน 2564 

ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

******************************************************* 

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 

เวลา 08.30 – 09.00 น. บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการ 

   แต่ละหลักสูตรลงทะเบยีน 

  09.00 – 09.40 น. พธิีกรด าเนินรายการ 

   - กล่าวตอ้งรบัคณะกรรมการ 

   - คณบดีกล่าวเปิดโครงการ 

   - แนะน ากรรมการผ็ประเมิน, ผูบ้ริหารคณะ 

   - คณบดี/รองคณบดี รายงานการด าเนินงานการประกันคุณภาพฯ  

    ในภาพรวม และบทน า บทสรุปผูบ้ริหาร 

  09.40 – 10.50 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร  

   แต่ละหลักสูตร สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

  10.50 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร  

   แต่ละหลักสูตร สัมภาษณ์บุคลากรสายบริการ 

  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร  

   แต่ละหลักสูตร สัมภาษณ์ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บณัฑิต 

  14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  14.45 – 16.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร  

   แต่ละหลักสูตร สัมภาษณ์ศิษย์เก่า ศษิย์ปัจจบุัน 

  16.00 - 16.30 น. คณะกรรมการผูป้ระเมิน ประชุมพจิารณาข้อมูลการประกันคณุภาพ 

   การศึกษา แต่ละหลักสูตร 
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วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

เวลา 08.30 – 09.00 น. บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการ 

   แต่ละหลักสูตรลงทะเบยีน 

  09.00 – 10.50 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร  

   แต่ละหลักสูตร พิจารณาข้อมูล และจัดท า (ร่าง) รายงานผลการ 

   ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน (CAR) 

  10.50 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร  

   แต่ละหลักสูตร บันทึก (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพ 

   การศึกษาภายใน (CAR) ในระบบ UPQA (qa.up.ac.th) 

  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร  

   แต่ละหลักสูตร รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

   ระดับหลักสูตร แกผู่บ้ริหารคณะ อาจารยป์ระจ าหลักสูตร และ 

   บุคลากรสายบริการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  15.15 – 16.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร  

   แต่ละหลักสูตร พิจารณาข้อมูลเพื่อจัดท า รายงานผลการประเมิน 

   คุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ฉบับสมบูรณ์ ต่อไป 

  16.00 - 16.30 น. สรุปการด าเนินโครงการ 

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการประเมินฯ จัดท ารายงานผลการตรวจประเมนิใหแ้ล้วเสร็จ 

    ภายใน 15 วัน ผ่านระบบ UPQA (qa.up.ac.th) (30 มถินุายน – 15 กรกฎาคม 2564) 

   2. หลังจากคณะกรรมการลงนามรับรองผลคะแนน รายงานผลการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายใน (CAR) ฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแลว้ นักวชิาการศกึษาที่เป็นผู้

ประสานงานหลัก เข้าบันทึกผลคะแนน และอพัโหลดไฟลร์ายงานผลการประเมินฯ 

ฉบับสมบูรณ์ ในระบบ UPQA (qa.up.ac.th) 

   3. การสัมภาษณ์ผ็มีส่วนได้สว่นเสีย ผู้ใช้บณัฑิต และศษิยเืก่า สามารถท าการ

สัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ วดิีโอไลน์  หรือช่องทางออนไลน์ อืน่ ๆ ได้ ตามความ

เหมาะสม 

   4. ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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 ขั้นตอนที่ 12 รายงานผลการประเมิน และบันทึกผลการประเมิน 

 โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. กรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาจัดท า (ร่าง) รายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Committee Assessment Report : CAR) และบันทึกข้อมมูล

ฉบับร่างในระบบ UPQA (qa.up.ac.t) 

 2. กรรมการรายงานผลเบื้องต้นแก่หลักสูตรที่ตนเองท าการประเมิน และเสนอแนะ

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง  

 3. กรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR)                     

ฉบับสมบูรณ์ 

 4. กรรมการผู้ประเมิน พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน (CAR) 

ฉบับสมบูรณ์แล้วพรอ้มลงนามรับรองผล 

 5. ส่งรายงาน (CAR) ให้นักวิชาการศึกษา ท าการบันทึกในระบบ CHE QA Online 

ต่อไป 

 หมายเหตุ : 1. การตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ 

   1.1 กรรมการรายงานผลเบื้องต้นแก่หลักสูตรที่ตนเองท าการ

ประเมิน และเสนอแนะจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง หรืออาจมีการปรับคะแนนการประเมิน 

เพิ่ม/ลด จากที่หลักสูตรท าการประเมินตนเองได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน AUN QA                       

แต่ละตัวบ่งชี้ (กรณีท าการตรวจประเมินเสร็จเรียนร้อย และจัดท ารายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) สามารถรายงานผลในวันสุดท้ายของการตรวจประเมิน / 

รายงานผลภายใน 15 วัน หลังท าการประเมินคุณภาพ ในกรณีการตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์

เอกสาร (Desktop Assessment) 

   1.2 กรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน (Committee Assessment Report : CAR) ฉบับสมบูรณ์  

   2. การรับรองผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 

   กรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณารายงาน                 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Committee Assessment Report : CAR) ฉบับสมบูรณ์

แล้วพร้อมลงนามก ากับ หลังเสร็จสิ้นการด าเนินการประเมินฯ และนักวิชาการศึกษา                          

ที่ประสานงานแต่ละหลักสูตร เข้าบันทึกรายงานผลการประเมินฯ ฉบับสมบูรณ์ในระบบ UPQA 

(qa.up.ac.th) 
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 ขั้นตอนที่ 13 บันทึกข้อมูล (SAR/CAR) ในระบบ CHE QA Online 

 หลังจากด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา และกรอกข้อมูลในระบบ UPQA 

(qa.up.ac.th) เรียบร้อยแล้ว นักวิชาการศึกษาร่วมกับประธานหลักสูตร เข้ากรอกข้อมูล 

รายงาน (SAR) และรายงานการประเมิน (CAR) พร้อมผลคะแนน และเอกสารแนบในระบบ CHE 

QA Online ดังนี้ 

 1. เข้าเว็บไซต์ระบบ CHEQA Online ตาม URL : http://202.44.139.56/cheqa3d2563/ 

 

 2. Log in เข้าใช้งานระบบโดยเลือกและกรอกข้อมูล user และ password ที่ได้จาก 

admin 

 

 3. ตรวจสอบรายการหลักสูตรในคณะของตนเอง (ว่าครบถ้วนหรอืไม่ ถ้าไม่ครบใหร้ีบ

แจ้ง admin ของมหาวิทยาลัย) หากจ านวนหลักสูตรถูกต้องครบถ้วน ให้คลิกเลือกปุ่ม Edit เพื่อ 

Update ข้อมูลแต่ละหลักสูตร 
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 4. ท าการ Update ข้อมูลของหลักสูตร ได้แก่ เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน, กลุ่ม ISCED,                 

การเปิดสอน, เลือกใช้เกณฑ์ปี, ประเภทเหลักสูตร, หลักสูตร, พ.ศ.  จากนั้นให้กดปุ่ม Update 

 

 5. กดปุ่ม Select เพื่อเลือกกรอกข้อมูลในแต่ละหลักสูตร 

 

 6. เมื่อเข้าสู่ขอ้มูลแตล่ะหลักสูตรแลว้ ให้เลือกเมนู “ข้อมูลพืน้ฐาน CDS” -> บันทึก

ข้อมูลพื้นฐาน CDS 
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  จากนั้นกรอกข้อมูลพิ้นฐาน Common Data Set ในแต่ละข้อ 

 

 7. เลือกเมนู “เลือกหมวด” -> หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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 8. ในเมนู Input (ด้านซ้ายมอื) ให้กรอกข้อมูล อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผูส้อน 

 

 9. ในเมนู “ประเมินตัวบ่งชี้” (ด้านซ้ายมือ) ให้เลือก “ตัวบ่งชี้ 1.1: การบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.” 
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 10. คลิกปุ่ม “บันทึกผลการด าเนนิงาน” เพื่อบันทึกข้อมูลในแตล่ะตัวบ่งช้ี 

 
 11. เมื่อบันทึกข้อมูลตามข้อ 10. แล้ว ให้ท าการกดปุ่ม Update 

 
 12. เมื่อ Update บันทึกผลการด าเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้แล้ว ให้ท าการกดปุ่ม 

“บันทึกประมวลผลการประเมิน” 
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 13. ท าการรายงานผลการประเมินที่เมนู “รายงานผลการประเมิน” 

 

 14. ส าหรับหน้ารายงานผลการประเมิน ให้คลิกปุ่ม “แก้ไข/บันทึกข้อมูล” 

 

 15. กรอกข้อมูล ชื่อเกณฑก์ารประเมิน (ตามตัวอย่าง) 
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 16. กรอกข้อมูล รายละเอียดผลการประเมิน โดยวิธีการแนบไฟล์การประเมินตนเอง 

(SAR) และผลการประเมิน (CAR) ดังตัวอย่าง 

  16.1 พิมพ์หัวข้อผลการประเมิน แล้วคคลุมด าตัวหนังสือหัวข้อการประเมิน 

 

  16.2 คลิกปุ่มสัญลักษณ์ URL link (รูปลูกโลกมีโซ่ ดังตัวอย่างในวงกลมสีแดง) 
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  16.3 เมื่อปรากฏกล่องขอ้ความ ให้กดปุ่ม “Browser Server” 

 

  16.4 ในกล่อง Upload ให้สร้างแฟ้มของคณะแล้วกดปุ่ม OK (ตามรูปตัวอย่าง            

1 -> 2 -> 3) 
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  16.5 เมื่อสร้างแฟ้มของคณะแล้ว ให้เลือกแฟ้มนั้น ๆ แล้วท าการ Upload File         

โดยเลือกปุ่ม “อัฟโหลดไฟล” 

 

  16.6 เลือกไฟล์ CAR/SAR ที่จะท าการ Upload 
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  16.7 เมื่อท าการ Upload ไฟล์เรียบร้อยแล้ว จะมีรายการไฟล์นั้น ๆ ขึน้มา ให้

คลิกเลือกไฟล์นัน้ ๆ ที่ตอ้งการ 

 

  16.8 เมื่อเลือกไฟล์ที่ Update แล้วจะปรากฏ Url ของไฟล์ขึ้นในช่อง URL ให้ท า

การกดปุ่ม OK จะได้ Link ที่เช่ือมโยงขอ้มูลผลการประเมินในระบบ 
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 17. ในช่องรายการหลักฐานไม่ต้องกรอกข้อมูล หากระบบไม่ให้บันทึก ให้ใส่ (-) หรือ

เคาะ Space Bar 

 18. กดปุ่ม Update 

 
 19. กรอกคะแนนผลการประเมิน (5 ผา่น) 

 

 20. ตรวจสอบข้อมูลทุกส่วนให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยันการส่ง” เพื่อ

ส่งข้อมูลไปยังระดับคณะ 

 
หมายเหตุ: หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการเพิ่มข้อมูลอาจารย์/หลักสูตร สามารถติดต่อ 

admin ของมหาวิทยาลัย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1073 งานประกันคุณภาพ

การศกึษา 

 ที่มา: 1. ข้อมูลล าดับขั้นตอนจาก งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

   2. ภาพประกอบจาก งานประกันคุณภาพการศึกษา และมณมรกต บัว

แดง  
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 ขั้นตอนที่ 14 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล (SAR/CAR) ในระบบ CHE QA Online 

 เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ เป็น Admin ระบบ CHE QA Online 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการด าเนินงานตามที่กรอกในระบบ 

และการอัปโหลด หลักฐาน (SAR/CAR) ที่บันทึกในระบบ หากถูกต้องสามารถยืนยันการส่ง

ข้อมูลได้ แตถ่้าหากผิด Admin แจ้งกลับยังผูบ้ันทึกข้อมูลท าการแก้ไข 

 ขั้นตอนที่ 15 สรุปผลการด าเนินงาน 

 เมื่อเสร็จสิ้นตามกระบวนการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนักวิชาการศึกษา 

ด าเนินการสรุปผลการด าเนินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมรายงานผลการ

ประเมิน (CAR) ทุกหลักสูตร เพื่อเตรียมน าข้อมูลรายงานเข้าบรรจุในวาระการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 16 ส่งรายงานผลการประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ประธานการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา) ส่ง

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุงแก้ไข เข้าวาระการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อรับรองผลการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา และน าข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนารูปแบบกระบวนการด าเนินงาน                 

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความสมบูรณ์แบบ

ยิ่งขึ้นตอ่ไป 

 

 *หมายเหตุ: ในทุกปีการศึกษามีการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกณฑ์มาตรฐาน AUN QA  

 อาจารย์ บุคลากรสายบริการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา                 

เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ หรือเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA                

ในการพัฒนาปรับปรุงเกณฑ์แต่ละครั้ง โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(สกอ.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะมีการจัดอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 

ด้านการประกันคุณภาพ ได้แก่ ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน AUN QA ในเวอร์ชันที่เป็นปัจจุบัน, 

อบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมอบรม

อย่างสม่ าเสมอ หรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดโครงการอบรม อาจารย์ บุคลากรสายบริการ                  

ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรติดตามข้อมูลข่าวสาร และเข้ารับ

การอบรมเพิ่มพูนความรู้ AUN QA ของตนเองให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อด าเนินงานการประกัน

คุณภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ และการอบรมแต่ละหลักสูตรจะมีการปรับปรุง
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คู่มือการประกันคุณภาพเพื่อให้พร้อมใช้งานและข้อมูลเป็นปัจจุบัน เช่น การประกันคุณภาพ

การศึกษา ในปีการศึกษา 2564 นี้ ก าหนดใช้คู่มือ การประเมิน AUN QA ระดับหลักสูตร 

เวอร์ชัน 4.0 ของ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA) 2021 เป็นต้น 
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2 1 

ตารางที่ 4.4 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การด าเนินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/ 

สิ่งที่ต้องควบคุม 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 1 

เตรยีมด าเนินโครงการ  

1. จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติ

ด าเนินโครงการ 

2. เตรียมแบบฟอร์มโครงการตาม

แผนปฏิบัติการ “โครงการการประกัน

คุณภาพการศึกษา” 

3. ก าหนดการด าเนินโครงการ 

 (โดยด าเนินการผ่านระบบ E-budget) 

นักวิชาการศึกษา 

ผู้ประสานงาน

โครงการ 

1 วัน 1 .  การ เลือกฟั งก์ ชั น

ชุ ด ค า สั่ ง ใ น ร ะ บ บ  E-

budget 

2.  ความถูกต้องของ

ข้อมูลแบบฟอร์มโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ 

3. ความถูกต้องของวัน 

เ ว ล า  ใ น ก า ร ด า เ นิ น

โครงการ โดยเฉพาะการ

ก า ห น ด ช่ ว ง เ ว ล า ข อ ง

กิจกรรมของโครงการ 

1 .  แ ผน โ ค ร ง ก า รประกั น

คุณภาพการศึกษา 

2. แผนก าหนดการด า เนิน

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ขั้นตอนท่ี 2 

เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ  

ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติ

ด าเนินโครงการ ยังงานแผนงาน 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 1 วัน เ อกสา รก า รด า เ นิ น

โครงการ พร้อมเอกสาร

แนบครบถ้วนตามก าหนด

ขอด าเนินโครงการ 

เอกสารการด าเนินโครงการ 

ประกอบด้วย 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ

ด าเนินโครงการ 

2. แบบฟอร์มโครงการตาม

แผนปฏิบัติการ “โครงการการ

ประกันคุณภาพการศึกษา” 

3. ก าหนดการด าเนินโครงการ 

เตรยีมด าเนินโครงการ 

เสนอขออนุมัต ิ

ด าเนินโครงการ 

เร่ิมต้น 
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2 

3 

1 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/ 

สิ่งที่ต้องควบคุม 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 แก้ไขเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

                ถูกต้อง 

 

ขั้นตอนท่ี 3 

ตรวจสอบเอกสารโครงการ 

นั ก วิ เ ค ร า ะห์ น โ ยบายและแผน 

พิจารณาความถูกต้องของเอกสารชุดขอ

อนุมัติด าเนินโครงการ  

1 .  เ อกสา รถู ก ต้ อ ง  ท า ง านคุ ม

งบประมาณ และน าเสนอคณบดีอนุมัติ

ด าเนินโครงการ  

2 .  เ อ ก ส า ร ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง  ส่ ง คื น

นักวิชาการศึกษา ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการ

แก้ไขเอกสาร 

นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 

1 วัน 1. รายละเอยีดโครงการ 

2. ตัวเลขงบประมาณ

สนับสนุนในการด า เนิน

โครงการ 

3. แผนงาน หมวดเงิน 

ของโครงการ 

เอกสารการด าเนินโครงการ 

ประกอบด้ วย  ( ชุ ด ขออนุมั ติ

ด าเนินโครงการ) 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ

ด าเนินโครงการ 

2. เตรียมแบบฟอร์มโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ “โครงการ

การประกันคุณภาพการศึกษา” 

3. ก าหนดการด าเนินโครงการ 

 

 ไม่อนุมัติ 

 

 

 

                 อนุมัติ 

ขั้นตอนท่ี 4 

อนุมัติด าเนินโครงการ 

คณบดี  พิ จ ารณาอนุ มั ติ ด า เ นิ น

โครงการ พร้อมลงนามรายมือชื่อ หากไม่

อนุมัติมีจุดแก้ไข ส่งคืนให้ผู้รับผิดชอบ

โครงการแก้ไขเอกสาร 

คณบดี 1 วัน การรับรองรายงานผ่าน

การตรวจสอบรายละเอียด

เอกสารขออนุมัติด าเนิน

โครงการจากงานแผนงาน 

เอกสารชุดขออนุมัติด าเนิน

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 5 

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

พร้อมยมืเงิน 

ท าการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินโครงการพร้อมยืมเงิน และแนบ

ส าเนาชุดการอนุมัติด าเนินโครงการ ยัง

งานบัญชีและการเงินจากระบบ E-budget 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 1 วัน 1. รายละเอยีดค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินโครงการ 

2. ตัวเลขงบประมาณ 

ตามแผนงาน หมวดเงิน 

ของโครงการ 

3. แบบฟอร์มเอกสาร                  

(ชุด มพ กค 01) 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 

2. บันทึกข้อความขอยืมเงิน        

ทดรองจ่ายและเอกสาร (ชุด มพ 

กค 01) 

3.  ส า เนาชุดอนุมัติด า เนิน

โครงการ  

ตรวจสอบเอกสาร 

โครงการ 

อนุมัติด าเนินโครงการ 

ขออนุมัติค่าใช้จา่ยในการ 

ด าเนินโครงการพร้อมยืมเงิน 

4 
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5 

3 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/ 

สิ่งที่ต้องควบคุม 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

แก้ไขเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

                 ถูกต้อง 

ขั้นตอนท่ี 6 

ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายและ

การยืมเงิน 

นักวิชาการเงินและบัญชี ท าการ

ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายและ

การยืมเงินพร้อมเอกสารแนบ  

1. เอกสารถูกต้องเสนอคณบดีลง

นามอนุมัติ  

2. เอกสารไม่ถูกต้อง ท าการส่งคืน

เอกสารผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการ

แก้ไขแล้วเสนอขออนุมัติค่าใช้จา่ยใหม่ 

นักวิชาการเงิน 

และบัญช ี

1 วัน 1. รายละเอยีดค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินโครงการ 

2. ตัวเลขงบประมาณ

สนับสนุนในการด า เนิน

โครงการ 

3. การเลือกหมวดเงิน 

ของโครงการ 

4 .  ฟ อ ร์ ม เ อ ก ส า ร                  

(ชุด มพ กค 01) 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ 

2. บันทึกข้อความขออนุมัติ       

ยื ม เ งิ น  พ ร้ อม เ อกสารแนบ                  

(ชุด มพ กค 01) 

3.  ส า เนาชุดอนุมัติด า เนิน

โครงการพร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

ไม่อนุมัติ 

 

 

 

                           อนุมัติ 

ขั้นตอนท่ี 7 

อนุมัติค่าใช้จา่ยพร้อมยมืเงิน 

คณบดี พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย

ด าเนินโครงการ พร้อมลงนามรายมือชื่อ 

หากไม่อนุมัติมีจุดแก้ไข ส่งคืนเอกสารให้

ผู้รับผดิชอบโครงการแก้ไขเอกสาร 

คณบดี 5-10 วัน การรับรองรายงานผ่าน

การตรวจสอบรายละเอียด

เอกสารขออนุมัติค่าใช้จา่ย

ด าเนินโครงการจากงาน

บัญชีและการเงิน 

เอกสารชุดอนุมัติค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินโครงการพร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 8 

ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 

ด าเนินโครงการ การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในวัน 

เวลา สถานที่ ตามก าหนดการที่ก าหนดไว้  

คณะกรรมการ

ด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

1-2 วัน 1 .  ก ารก าหนด เวลา

กลาง ในการด าเนินงาน 

2 .  เอกสารหลักฐาน

ประกอบการประเมิน 

3. ความพร้อมของโสต

ทัศนูปรณ์ 

1. รายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) 

2. แบบบันทึกรายงานประเมิน 

3 .  ร า ย ง า นก า รป ร ะ เ มิ น

คุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) 

ฉบับร่าง 

ตรวจสอบ 

เอกสารค่าใช้จา่ย 

และการยืมเงิน 

อนุมัติค่าใช้จา่ย 

พร้อมยมืเงิน 

4 

ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
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3 

4 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/ 

สิ่งที่ต้องควบคุม 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 9 

จัดท ารายงานเบิก-จ่าย 

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงาน

การ เบิ ก -จ่ าย  งบประมาณด า เนิ น

โครงการ 

1. บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย และ

กรอกใบคืนเงิน จากระบบ E-budget 

2 .  เ อ ก ส า ร แ น บ ชุ ด เ บิ ก - จ่ า ย 

งบประมาณด าเนินโครงการ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 2-3 วัน 1. ระเบียบมหาวิทยาลัย

พะเยา เรื่อง การเบิก-จ่าย 

ง บ ป ร ะ ม า ณ ด า เ นิ น

โครงการ 

2. ฟอร์มเอกสารแนบ

เบิก (ชุด มพ กค 04) 

3. เอกสารแนงเบิก-

จ่าย งบประมาณด าเนิน

โครงการ 

1 .  บั น ทึ ก ข อ อ นุ มั ติ เ บิ ก

ค่าใช้จา่ยด าเนินโครงการ 

2. ชุดอนุมัติด าเนินโครงการ

ฉบับจริง 

3. ฟอร์มเอกสารแนบเบิก (ชุด 

มพ กค 04) 

4 .  เอกสารแนบเบก-จ่าย 

งบประมาณการด าเนินโครงการ 

5. ใบคืนเงิน 

 

แก้ไขเอกสาร 

 

 

 

 

                   ถูกต้อง 

 

ขั้นตอนท่ี 10 

ตรวจรายงาน เบิก-จ่าย 

นักวิชาการพัสดุ ตรวจรายงาน เบิก-

จ่าย การด าเนินโครงการ และเอกสาร

แนบเบิก หากถูกต้องงานพัสดุด าเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ถ้าไม่ถูกต้อง 

ส่งคืนผู้รับผดิชอบโครงการแก้ไขเอกสาร 

นักวิชาการพัสุด 

 

5-15 วัน 

ตามก าหนด

ระยะเวลา

การตรวจ

เอกสารงาน

พัสดุและ

บัญชีการเงนิ 

1 .  ม า ต ร ฐ า น แ บ บ

รายงานการเบิกจ่าย ตาม

ระ เ บี ยบมหาวิ ท ยาลั ย

พะเยา เรื่อง การเบิก-จ่าย 

ง บ ป ร ะ ม า ณ ด า เ นิ น

โครงการ 

2. ฟอร์มเอกสารแนบ

เบิก (ชุด มพ กค 04) 

1 .  บั น ทึ ก ข อ อ นุ มั ติ เ บิ ก

ค่าใช้จา่ยด าเนินโครงการ 

2. ชุดอนุมัติด าเนินโครงการ

ฉบับจริง 

3. ฟอร์มเอกสารแนบเบิก (ชุด 

มพ กค 04) 

4 .  เอกสารแนบเบก-จ่าย 

งบประมาณการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 11 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท ารายงาน

สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 1-2 วัน 1. แบบฟอร์มการสรุป

ร า ย ง า น ก า ร ด า เ นิ น

โ ค ร ง ก า ร ต า ม ที่ ง า น

แผนงานก าหนด 

2. รายละเอียดหัวข้อใน

แบบสรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

เล่มรายงานสรุปผลการด าเนิน

โครงการ 

จัดท ารายงาน 

เบิก-จ่าย 

ตรวจรายงาน 

เบิก-จ่าย 

สรุปผลการด าเนิน

โครงการ 
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สิ้นสุด 

4 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
มาตรฐานงาน/ 

สิ่งที่ต้องควบคุม 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 12 

ส่งรายงานสรุปโครงการและขอปิด

โครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งรายงาน

สรุปโครงการ และขอปิดโครงการ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ ½ - 1 วัน 1 .  แบบบั นทึกขอปิด

โครงการ 

2. จ านวน และร้อยละ

ข อ ง ง บ ป ร ะ ม าณที่ ใ ช้

ด าเนินโครงการ 

1. เล่มรายงานสรุปผลการ

ด าเนินโครงการ 

2. แบบบันทึกขอปิดโครงการ 

 

 

 

- - - - - 

ส่งรายงานสรุปโครงการ 

และขอปิดโครงการ 
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จากตารางที่ 4.4 แสดงผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการด าเนิน

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา จนกระทั้งสิ้นสุดการด าโครงการ เป็นขั้นตอนต่าง ๆ 12 

ขั้นตอนและเพื่อให้ผูอ้่านเข้าใจกระบวนการมากยิ่งขึ้น ผูเ้ขียนขอน าเสนอตัวอย่างการปฏิบัติงาน                     

แต่ละขั้นตอน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

 ขั้นตอนที่ 1 เตรยีมด าเนนิโครงการ  

 นักวิชาการศึกษาผู้ประสานงานโครงการเตรียมข้อมูลและจัดท าเอกสารการด าเนิน

โครงการ ดังนี้ 

 1. จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัตดิ าเนนิโครงการ 

 2. เตรียมแบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ “โครงการการประกันคุณภาพ

การศกึษา” 

 3. ก าหนดการด าเนินโครงการ 

โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดในการปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ               

(E-budget) และสั่งพิมพร์ายงาน ดังตัวอย่างที่ 4.4  

 หมายเหตุ : 1. ผู้ปฏิบัติงานควรตระหนักและมีความรอบคอบในการวางแผนด าเนิน

โครงการ ความพร้อมของข้อมูล และการใช้งานระบบ (E-budget) เช่น การเลือกฟังก์ชัน

ชุดค าสั่งในระบบ (E-budget), ความถูกต้องของข้อมูลแบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

รายละเอียกค่าใช้จ่าย, ความถูกต้องของวัน เวลา ในการด าเนินโครงการ เพราะว่าหากมี

ข้อผิดพลาดตอ้งเริ่มด าเนนิการใหมทุ่กขั้นตอน 

   2. ก าหนดการด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าตามรูปแบบ                

ที่เหมาะสม สอดคล้องกับโครงการก าหนด วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการด าเนินงานอย่าง

ชัดเจน โดยไม่ได้จัดท าผา่นระบบ (E-budget) 
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ตัวอย่างท่ี 4.4 ตัวอย่างเอกสารการด าเนินโครงการจากระบบ (E-budget) 

 1. ตัวอย่างจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัตดิ าเนนิโครงการ 

 
ภาพท่ี 4.8 ตัวอย่างจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ 
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 2. ตัวอย่างเตรียมแบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการ “โครงการการประกัน

คุณภาพการศกึษา” 

 
ภาพท่ี 4.9 แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการส่วนทื่ 1 
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ภาพท่ี 4.10 แบบฟอร์มโครงการตามแผนปฏิบัติการส่วนที่ 2 
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 ขั้นตอนที่ 2 เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ  

 เมื่อเตรียมข้อมูลและจัดท าเอกสารการด าเนินโครงการ และผู้รับผิดชอบโครงการ                       

ลงนามเอสารเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการ ยังงานแผนงาน                      

คณะรัฐศาสตร์และสังคมสาสตร ์

 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบเอกสารโครงการ 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พิจารณาความถูกต้องของเอกสารชุดขออนุมัติด าเนิน

โครงการ ดังนี้ 

 1. เอกสารถูกต้อง ท างานคุมงบประมาณ และน าเสนอคณบดีอนุมัติด าเนินโครงการ  

 2. เอกสารไม่ถูกต้อง ส่งคืนนักวิชาการศึกษา ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการแก้ไขเอกสาร 

จากนั้นผู้รับผดิชอบโครงการลงนามเอกสาร และส่งเอกสารเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการใหม่ 

 ขั้นตอนที่ 4 อนุมัติด าเนินโครงการ 

 คณบดี พิจารณาอนุมัติด าเนินโครงการ พร้อมลงนามรายมือชื่อ แต่ถ้าหากมีจุดแก้ไข 

จะพิจารณาไม่อนุมัติและส่งคืนให้ผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขเอกสาร แล้วส่งเอกสารเสนอขอ

อนุมัตดิ าเนนิโครงการใหม่ตามขั้นตอนการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ 5 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพร้อมยืมเงิน 

 ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพร้อมยืมเงิน และแนบ

ส าเนาชุดการอนุมัติด าเนินโครงการยังงานบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นวิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี

เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (กรณีเงินสด) โดยมีเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินโครงการพร้อมยืมเงนิ ดังนี้ 

 1. บันทึกข้อความขออนุมัตคิ่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

 2. บันทึกข้อความขอยืมเงนิทดรองจ่าย 

 3. เอกสาร (ชุด มพ กค 01) 

 4. ส าเนาชุดอนุมัติด าเนินโครงการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมอืชื่อก ากับ 

โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดในการปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ                   

(E-budget) และสั่งพิมพร์ายงาน ดังตัวอย่างที่ 4.5 
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ตัวอย่างที่ 4.5 ตัวอย่างเอกสารการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพร้อมยืมเงิน 

 1. ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัตคิ่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

 
ภาพท่ี 4.11 บันทกึข้อความขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
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ภาพท่ี 4.12 ข้อความต่อท้ายขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

 2. บันทึกข้อความขอยืมเงนิทดรองจ่าย 

 
ภาพท่ี 4.13 บันทกึข้อความขอยืมเงินทดรองจ่าย  
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 3. เอกสาร (ชุด มพ กค 01) 

 
ภาพที่ 4.14 มพ.กค.01 แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง (เงนิสด)  
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ภาพท่ี 4.15 มพ.กค.01-1 บันทึกต่อท้ายแบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง (เงินสด) 

 

 
ภาพท่ี 4.16 แบบฟอร์มรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
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 ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายและการยืมเงนิ 

 นักวิชาการเงินและบัญชี ท าการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายและการยืมเงิน

พร้อมเอกสารแนบ  

 1. เอกสารถูกต้องเสนอคณบดีลงนามอนุมัติ และออกใบยืมเงินในการด าเนิน

โครงการ 

 2. เอกสารไม่ถูกต้อง ท าการส่งคืนเอกสารให้ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการแก้ไข                   

แล้วเสนอขออนุมัติคา่ใช้จ่ายใหม ่

 ขั้นตอนที่ 7 อนุมัติค่าใช้จ่ายพร้อมยืมเงิน 

 คณบดี พิจารณาอนุมัติค่าใ ช้จ่ายด าเนินโครงการ พร้อมลงนามรายมือชื่อ                        

หากไม่อนุมัติมีจุดแก้ไข ส่งคืนเอกสารให้ผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขเอกสาร แล้วเสนอขออนุมัติ

ค่าใช้จ่ายใหม ่

 ขั้นตอนที่ 8 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 

  ด าเนินโครงการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในวัน เวลา 

ที่ก าหนดไว้ โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคือ ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์

ประจ าหลักสูตร ตัวแทนนิสิตแต่ละหลักสูตร บุคลากรสายบริการ ผูม้ีสว่นได้ส่วนสยี ผูใ้ช้บัณฑิต                  

และศิษย์เก่า โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ตามก าหนดการด าเนินโครงการ                       

ซึ่งมีรูปแบบการประเมิน 2 วิธี คือ ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop Assessment) 

และการตรวจประเมินแบบเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ (Site visit) ตามก าหนดการที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 11 

ของการด าเนนิงานการประคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร  

 ขั้นตอนที่ 9 จัดท ารายงานเบิก-จ่าย 

 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานการเบิก-จ่าย งบประมาณด าเนินโครงการ                    

ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัย โดยมีเอกสารรายงานเบิก-จา่ย ในการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

 1. บันทึกขออนุมัตเิบิกค่าใช้จ่าย และใบคืนเงนิ จากระบบ (E-budget) 

 2. เอกสารแนบชุดเบิก-จา่ย งบประมาณด าเนนิโครงการ 

โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดในการปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ                  

(E-budget) และสั่งพิมพร์ายงาน ดังตัวอย่างที่ 4.6 
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 หมายเหตุ : การจัดท ารายงานการเบิก-จ่าย และเอกสารแนบ ให้ด าเนินการ                     

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้                          

ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีขั้นตอนจัดท ารายงานการเบิก-จ่าย นอกเหนือจาก

ระบบ (E-budget) ประกอบด้วย 

ตัวอย่างท่ี 4.6 ตัวอย่างเอกสารเบิก-จ่าย ในการด าเนินโครงการ 

 1. ตัวอย่างบันทึกขออนุมัตเิบิกค่าใช้จ่าย และใบคืนเงนิ จากระบบ (E-budget) 

 
ภาพท่ี 4.17 บันทกึขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย  
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ภาพท่ี 4.18 ส่วนท้ายบันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย 

 

 
ภาพท่ี 4.19 ใบคืนเงิน 
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 2. เอกสารแนบชุดเบิก-จา่ย งบประมาณด าเนนิโครงการ 

 
ภาพท่ี 4.20 มพ.กค.04 แบบฟอร์มรายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง (เงินสด) 
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ภาพท่ี 4.21 มพ.กค. 04-1 บันทกึต่อท้ายแบบฟอร์มรายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง (เงนิสด) 

 
ภาพท่ี 4.22 ใบเบิกวัสดุ  
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 ขั้นตอนที่ 10 ตรวจรายงาน เบิก-จ่าย 

 นักวิชาการพัสดุ ตรวจรายงาน เบิก-จ่าย และเอกสารแนบเบิก การด าเนินโครงการ                

ตามขั้นตอนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท หากถูกต้อง                  

งานพัสดุด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ถ้าไม่ถูกต้อง ส่งคืนผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไข

เอกสาร และส่งรายงานการเบิก-จา่ย งบประมาณการด าเนินโครงการรอบใหมอ่ีกครั้ง 

 ขั้นตอนที่ 11 สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมสรุปผล                     

การด าเนินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร 

(Desktop Assessment) และการตรวจประเมินแบบเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ (Site visit) มีการสรุปผล                   

การด าเนินโครงการแบบเดียวกัน ดังแสดงในตัวอย่าง 4.7 เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วจงึจัดส่ง

รายงานดังกล่าว ยังคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อไป 

ตัวอย่างท่ี 4.7 การสรุปผลการด าเนินโครงการ  

รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. โครงการ  โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2563  

   รหัสโครงการ 644101194  

2. สอดคล้องกับเป้าหมายหลัก SUPER KPIs คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 - 

3. ความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ (แผนกลยุทธ์คณะฯ) 

 ยุทธศาสตรท์ี ่1. การเตรยีมคนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนด้านการเรียนการสอน 

 กลยุทธ ์1.5 ใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร เปน็เครื่องมอืในการพัฒนาการ

ด าเนินการหลักสตูร 

 มาตรการ 1.5.1 ก ากับ ตดิตาม ให้มีการด าเนินการตามองคป์ระกอบที่ 1 การก ากับ

มาตรฐานตามประกาศเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรของกระทรวงฯ และเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ 

4. การบูรณาการกับพันธกจิอื่น    

 -ไม่มี- 
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5.วัตถุประสงค์ของโครงการ  

 1. เพื่อสรา้งความรูค้วามเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับบุคลากรและ

ผู้เกี่ยวข้อง 

 2. เพือ่เตรยีมความพรอ้มการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของคณะ 

 3. เพื่อทบทวนทิศทางการพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องมาตรฐานสากล  

 บรรลุ ตามวัตถุประสงคข์องโครงการ ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

  1. หลักสูตรได้รับผลการสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนาปรับปรุง จากการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

 2. มีการยกระดับคุณภาพนิสิตในทุกหลักสูตร จากการน าผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาไปพัฒนาปรับปรุง 

  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงคข์องโครงการ เพราะ      

            

6. ตัวชี้วัดของโครงการ 

จากวัดถุประสงค์ของโครงการ สามารถตอบโจทย์ตัวชี้วัดของโครงการ คือ การสร้าง

ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง, เตรียมความ

พร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของคณะ และทบทวนทิศทางการพัฒนาหลักสูตร

ให้สอดคล้องมาตรฐานสากล 

  บรรลุตามตัวชีว้ัดของโครงการ คอื 

  1. มีจ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ จ านวน 64 ราย เกินเป้าที่ก าหนด 11 ราย รวมคดิเป็น

รอ้ยละ 120.75 

  2. มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร และน าผลการประเมนิไป

พัฒนาปรับปรุงการด าเนนิงานหลักสตูร ต่อไป (ผลประเมนิดังแนบ) 

  ไม่บรรลตุามตัวชี้วัดของโครงการ เพราะ      

                            

   

7. จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ   

    บุคลากรสายวิชาการ 42 ทา่น 

    บุคลากรสายสนับสนุน 14 ท่าน 

    นสิิต + ศิษย์เกา่   8  ทา่น 

8. วัน เวลา สถานที่ ในการด าเนินโครงการ  30  มิถุนายน  2564                       

9. การเบิกจา่ยงบประมาณ   งบประมาณที่ได้รับอนุมตัิ 50,000   บาท 

เบิกจ่ายจรงิ 38,800  บาท คดิเป็นรอ้ยละ 77.6      
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10. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

   มี (ระบุ) 

   ไมม่ี  

11. ภาพการด าเนินงาน 

 11.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพัฒนาสังคม 
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 11.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิานโยบายสาธารณะ 
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 11.3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
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 11.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ 
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(..................................................) 

ผู้จัดท ารายงานสรุปผล 

(..................................................) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/เจ้าของโครงการ 

 

หมายเหตุ: แบบฟอร์มการสรุปผลการด าเนินโครงการอาจมีกี่เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม        

 ของแผนปฏิบัติการแตล่ะปีงบประมาณ 

 

 ขั้นตอนที่ 12 ส่งรายงานสรุปโครงการและขอปิดโครงการ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ และนักวิชาการศึกษาผู้ประสานงานหลัก ร่วมกันจัดท าบันทึก

ข้อความขออนุมัติปิดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังตัวอย่างที่ 4.8 พร้อมแลงนาม                   

และแนบเล่มรายงานสรุปโครงการ น าส่งรายงานสรุปโครงการและขอปิดโครงการ                      

ยังงานแผนงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 หมายเหตุ : ขออนุมัติปิดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ผู้รับผิดชอบโครงการ 

และนักวิชาการผู้ประสานงานหลัก ควรตรวจเช็คตัวเลขงบประมาณสนับสนุนให้เรียบร้อย                   

พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย และผลการด าเนินโครงการในเล่มรายงานสรุปผลการด าเนิน

โครงการ ก่อนจัดท าบันทึกข้อความขออนุมัตปิิดโครงการประจ าปีงบประมาณทุกครั้ง  
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ตัวอย่างท่ี 4.8 ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
ภาพท่ี 4.23 บันทกึข้อความขออนุมัติปิดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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4.3 วิธีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 4.3.1 วิธีติดตามการปฏิบัติงาน  

  การด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                    

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ชี้วัด                   

การประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA Version 4.0 ด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) มีวิธีติดตาม                    

การปฏิบัติงาน 4 ขั้นตอน โดยการส่งสรุปผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร                   

แก่คณะกรรมการคณะฯ ทุกเดือน และติดตามการปฏิบัติงานแตล่ะดา้น ดังนี้  

  1) Plan(P) การวางแผน  ประกอบด้วยขั้ นตอนที่  1 -5 คือ  การประชุม                          

วางแผนการด าเนินงาน, การอบรมเพิ่มพูนความรู้เกณฑ์มาตรฐาน AUN QA, การพัฒนาระบบ 

การจัดเก็บข้อมูล AUN QA, การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานก ากับตัวบ่งชี้ และการวาง

แผนการจัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง มีการด าเนินงานโดยผูร้ับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ 

และมีนักวิชาการศึกษา เป็นผู้ ก ากับ ติดตาม ด้วยวิธีการใช้แบบฟอร์ม Check list ส าหรับการ

ด าเนนิการในชว่งเดือนที่ 1-8 ของปีการศึกษา นั้น ๆ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ 

  2) Do(D) การด าเนินงาน ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 6-10 คือ การขออนุมัตดิ าเนิน

โครงการ การขออนุมัติค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร การบันทึกข้อมูล และกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นักวิชาการศึกษา ติดตามการด าเนินงานด้วยวิธีการใช้

แบบฟอร์ม Check list ของการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน จะด าเนินการในช่วงเดือนที่  11                         

ของปีการศกึษา นั้น ๆ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ 

  3) Check(C) การติดตาม/ตรวจสอบ  ประกอบด้วยขั้นตอนที่  1 1-15 คือ                      

การบันทึกรายงานการประเมินฉบับร่าง, การตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลการประเมิน                     

ฉบับสมบูรณ์, การรับรองผลการประเมินการประกันคุณภาพการศกึษา, การกรอกข้อมูลระบบ 

CHE QA Online และการรับรองข้อมูลในระบบ CHE QA Online ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงาน                   

จะด าเนินการแต่ละขั้นตอนในช่วงเดือนที่ 11 หรือ เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา นั้น ๆ  โดยมี                     

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนักวิชาการศึกษา เป็นผู้ติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อย                     

ของการด าเนินงาน 

  4) Act(A) การสรุปผล/การปรับปรุง  ประกอบด้วยขั้นตอนที่  16-19 คือ                             

การสรุปผลการด าเนินงาน, รายงานผลการด าเนินงาน, การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

และการพัฒนารูปแบบกระบวนการด าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงาน จะด าเนินการแต่

ละขั้นตอนในช่วงเดือนที่ 11-12 ของปีการศึกษา นั้น ๆ ตามก าหนดของมหาวิทยาลัย โดยมี                       
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนักวิชาการศึกษา เป็นผู้ติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยของ

การด าเนินงาน 

 ทั้งนี้ การติดตามการปฏิบัติงาน 4 ขั้นตอน ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน และมีการ

ติดตามผลการด าเนินงานทุกสัปดาห ์และรายงานผลการปฏิบัติงานแตล่ะขั้นตอน ในการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกเดือน/ทุกไตรมาส ของปีการศึกษา                   

และคณะฯ มีคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผูช่้วยคณบดี

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และประธานหลักสูตร เพื่อติดตามงาน รวมทั้งการสื่อสานงาน                 

ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสติ 

 4.3.2 วิธีการประเมนิผลการปฏิบัติงาน  

  การด า เนินงาน การประคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสู ตร                         

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้บริหารคณะ และมี                   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานด าเนินงาน โดยมีการก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน ขั้นตอน

การประกันคุณภาพการศกึษารายปี และมีผู้รับผดิชอบอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแสดงใหท้ราบว่าแต่

ละกระบวนการ ขั้นตอน ของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ต้องด าเนินการในวัน 

เวลาใด และเมื่อด าเนินการขั้นตอนนั้น ๆ เรียบร้อยแล้วให้รายงานผลยังประธานด าเนินงาน                     

เมื่อประธานด าเนินงานพิจารณางานเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานขั้นตอนต่อไปสามารถ

ด าเนินงานต่อไปได้ ทั้งนี้การด าเนินงานการประกันคุณภาพดังกล่าว มีผู้บริหารคณะ                      

และกรรมการด าเนินงาน เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีแนวปฏิบัติ คือ ให้ท าการ

รายงานความคืบน้าของการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ต่อประธานด าเนินงาน และน ารายงานแจ้ง                         

ในการประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  นอกจากนี้ การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร                 

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการด าเนินงานภายใต้โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่ง

มีงบประมาณ ระเบียบการเบิก-จ่าย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ควบคุมการด าเนินงาน เมื่อด าเนิน

โครงการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบการด าเนินโครงการมีการส่งรายงานการเบิก -จ่าย 

งบประมาณในโครงการ และสรุปผลการด าเนินงานยังคณะ โดยผู้บริหารคณะเป็นผู้พิจารณา

ประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และรายงานผลไปยังมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 
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4.4 จรรยาบรรณ / คุณธรรม / จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 จรรยาบรรณ หมายถึง “ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละ

อย่างก าหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็น                

ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้” ตามที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรม (ราชบัณฑิตยสถาน. 2554) นั่น

คือความประพฤติต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นเป็นจรรยาบรรณนั้น ต้องเป็นความประพฤติที่เปี่ยม

ด้วยจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม ด ารงไว้ซึ่งความดีงาม เกียรติ และศักดิ์ศรี ส าหรับคุณธรรม                     

และจริยธรรม หมายถึง “สภาพคุณงามความดี  ข้อประพฤติปฏิบัติที่อยู่ ในศีลธรรม                        

กฎศีลธรรม” ตามที่บัญญัติไว้ในพจนานุกรม (ราชบัณฑิตยสถาน. 2554) เช่นกัน นั่นคือการ

ประพฤติตนที่ดี จริยางดงามทั้ง กาย วาจา ใจ อันส่งผลท าให้เกิดความร่วมมือในการท างาน 

และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข  และนอกจากนี้                     

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.)                          

ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 จนถึงปัจจุบัน ไว้ส าหรับ

บุคลากรเจ้าหนา้ที่ของรัฐยึดถือปฏิบัติ (มาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ. 2560) 

ดังนี้ 

 1. ค่านิยมสรา้งสรรค ์5 ประการ ได้แก่  

  1.1 การยึดมั่นและยนืหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  

  1.2 ความซื่อสัตย์สุจรติและความรับผดิชอบ  

  1.3 การปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

  1.4 การปฏิบัติหนา้ที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

  1.5 การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 2. ค่านิยมหลัก ส าหรับการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 7 ประการ ได้แก่ 

  2.1 ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ และ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

  2.2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดแีละความรับผดิชอบ ต่อหน้าที่   

  2.3 ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม   

  2.4 ยึดถือประโยชนส์่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีจิตสาธารณะ   

  2.5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน   

  2.6 ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม   

  2.7 ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ ของทางราชการ 
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 ทั้งนี้ การปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ถือว่าเป็น

หน้าที่ต้องรับผิดชอบ และปฏิบัติโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ                     

ด้านการเรียน การสอน และปรับปรุงหลักสูตรของคณะ มหาวิทยาลัย ประกอบการ                            

การด าเนินงานดังกล่าวมีการเบิก-จ่าย ด้านการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ฉะนั้นแล้วคณะกรรมการ

ด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบหลักต้องตระหนักและยึดมั่นในหลัก “จรรยาบรรณ คุณธรรม                        

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน” และมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นองค์กรของรัฐที่มีพนักงานและ

ลูกจา้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาต้องยึดมั่น ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส านึก                   

ในหน้าที่ ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติคุณ เป็นที่ยอมรับ ยกย่องของบุคลทั่วไป ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554 (มหาวิทยาลัย

พะเยา. 2554) ดังนี้ 

 1. มาตรฐานจรรยาบรรณ และคุณธรรมอันเป็นค่านยิมหลัก 

  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจรรยาบรรณ และคุณธรรมอันเป็น                     

ค่านิยมหลัก 8 ประการ ดังนี้ 

  1.1 การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

  1.2 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

  1.3 การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ ยึดถือ

ประโยชน์ ของประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชน์สว่นตน และไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อน  

  1.4 การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย ละเว้นจากการแสวงหา 

ผลประโยชน์โดยมิชอบจากการอาศัยต าแหน่งหน้าที่  

  1.5 การให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มาขอรับ 

บริการ 

  1.6 การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงแก่ผู้

มา ขอรับบริการ  

  1.7 การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

  1.8 การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของตนและรักษาชื่อเสียง และ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 2. มาตรฐานทางจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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  2.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องจงรักภักดีตอ่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ตลอดจน เป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์                   

ทรงเป็นประมุข  

  2.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม

ซึ่ง รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยทุกประการ  

  2.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพ

และ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

  2.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและ 

ศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือ

ศรัทธา ของประชาชน  

  2.5 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น                

โดยไม่ แสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด                  

และส่งเสริมให้เกิด ความรักสามัคคีในหมู่คณะ  

  2.6 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพื่อประเทศชาติ                   

และต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสิ่งสูงสุด  

  2.7 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ                     

ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจรติ เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ  

  2.8 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้มีจิตส านึกร่วมกันพัฒนาและดูแลรักษา 

สภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยพะเยา และชุมชน  

  2.9 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่น ใช้สถานะหรือ

ต าแหน่งการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ                       

ด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรอืผูอ้ื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สนิหรอืไม่ก็ตาม  

  2.10 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิทบุคคล                           

ในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิด ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อื่น                        

และตอ้งไม่ยินยอมให้ผู้อื่น ใช้อ านาจหน้าที่ของตนโดยมิชอบ  

  2.11 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องรักษาความลับขององค์กร เว้นแต่เป็นการ

ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  

  2.12 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องยึดมั่นในกฎหมายและค านึงถึงระบบคุณธรรม 

ในการแต่งตั้งผูส้มควรด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  
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  2.13 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสาร                

อันเป็นความลับของมหาวิทยาลัย ซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในต าแหน่งไปใช้ให้เกิดประโยชน์                  

แก่องคก์รอื่น  

  2.14 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทาง                

ที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรอืกระท าการอื่นใดที่ท าให้มหาวิทยาลัยเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา  

  2.15 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด                   

จากบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแล                    

ให้คู่สมรส ญาตสินิท หรอืบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชน่เดียวกัน  

  2.16 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจกับ 

หนว่ยงานของรัฐ ตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลอืกปฏิบัติ  

  2.17 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจผดิ หรอืเพื่อผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผูอ้ื่น  

  2.18 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องใช้และรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย                       

ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์นัน้ ๆ เท่านั้น  

  2.19 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่ให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย 

หรือ ผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพ

ติด อันอาจ กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  

  2.20 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องแสดงความรับผิดชอบในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่

บกพร่องหรอืผดิพลาด 

 3. จรรยาบรรณพนักงานสายวิชาการมหาวิทยาลัย 

  3.1 พนักงานสายวิชาการต้องยึดมั่ น  ปฏิบัติตามนโยบาย ปณิธานของ

มหาวิทยาลัย และประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสติ และบุคคลทั่วไป  

  3.2 พนักงานสายวิชาการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความ                  

บริสุทธิ์ ใจ ให้ความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร ความเป็นธรรม และละเว้นการประพฤติ                 

ที่ไม่เหมาะสม ต่อนสิิต ทั้งกาย วาจา ใจ  

  3.2 พนักงานสายวิชาการตอ้งไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากนิสิต  

  3.3 พนักงานสายวิชาการต้องปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ร่วมงาน มีอิสระ                   

ทางความคิด และยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น  

  3.4 พนักงานสายวิชาการต้องหมั่นศึกษาค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้า                           

ทางวิชาการ ให้ทันสมัยอย่างตอ่เนื่อง 
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  3.5 พนักงานสายวิชาการต้องรับผิดชอบต่อผลงาน ทางวิชาการ งานวิจัย                          

และผลงาน ที่มกีารเผยแพร ่ 

  3.6 พนักงานสายวิชาการตอ้งเคารพ และไม่ละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  

  3.7 พนักงานสายวิชาการต้องปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม                 

และ ประเทศชาติ 

 



บทท่ี 5 

 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไข และพัฒนางาน 

 

 การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ชี้วัด การประกัน

คุณภาพการศึกษา AUN QA Version 4.0 ผู้เขียนได้ใช้แนวความคิดแผนผังก้างปลา (Fish bone 

Diagram) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ แผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่งได้รับการพัฒนา                  

ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว                     

(ประชาสรรณ์ แสนภักดี, มปป) มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และใช้เครื่องมือในการ

วิเคราะห์ Root Cause Analysis (5Whys) (เอกกมล เอี่ยมศรี, 2556) ในการวิเคราะห์สาเหตุ                     

ที่เกิดปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และน าเสนอปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไข 

และพัฒนางาน ตามล าดับ ดังนี้ 

 

5.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 5.1.1 ระบบจัดเก็บข้อมูล AUN QA กลางของคณะฯ มีหลายระบบ ท าให้ผู้ใช้ข้อมูล

เกิดความสับสน และประสบปัญหาการเข้าใช้งานหรือการเข้าถึงข้อมูลยาก เนื่องจากคณะ

เลือกใช้ระบบ Microsoft Office 365 เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลาง และการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งาน

ต้องเข้าระบบโดยการใช้อีเมล ของมหาวิทยาลัย (UP-mail : @up.ac.th) แต่เนื่องจากผู้ใช้งาน

บางรายไม่ได้ใช้งานอีเมลดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งข้อมูลบางรายการขาดความต่อเนื่อง

ไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับผู้รับผิดชอบบางตัวบ่งช้ีของเกณฑ์ AUN QA เกิดความสับสนส าหรับ

มูลที่ตนรับผิดชอบที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดแต่ละตัว และข้อมูลฉบับไฟล์ /ฉบับเอกสาร                          

มีการจัดเก็บไว้ที่นักวิชาการผู้ประสานงานหลักในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา                        

ของคณะเท่านั้น 

 5.1.2 ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment 

Report : SAR) ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบได้ก าหนดสิทธิ์ในการ

เข้าถึงให้เฉพาะหัวหน้าส่วนงาน คือ คณบดีเป็นผู้เข้าใช้งานระบบและท าการดาวน์โหลดข้อมูล

จากระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพียงผู้เดียวของคณะ นอกจากนี้ระบบยังมีความ

ซับซ้อน มีขัน้ตอนการเข้าใช้งานหลายขั้นตอน ส่งผลท าให้เกิดความคลาดเคลื่อน และข้อมูลบาง
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รายการไม่เป็นปัจจุบัน หรือตกหล่น ท าให้เกิดความล่าช้าต่อการใช้งานข้อมูลในการจัดท า

รายงาน (SAR) 

 5.1.3 ผู้ด าเนินงานแต่ละหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดขาด                                    

ความเข้าใจในเนื้อหา และขาดความชัดเจน ส่งผลต่อการน าเสนอข้อมูลในรายงานการประเมิน

ตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ระดับหลักสูตร ขาดความสมบูรณ์ ข้อมูลหลักฐาน                          

บางรายการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์ชีว้ัด ไม่สามารถการด าเนินงานไปด้วย

ความเรียบร้อย เนื่องจากมาตรฐานตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา                              

AUN QA มีการปรับเปลี่ยนเกือบทุกปีการศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยเลือกใช้เกณฑ์                            

การประเมินแบบใหม่อยู่เสมอ ตามนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษา ของส่วนกลาง

ระดับประเทศ 

 5.1.4 คณะฯ ไม่สามารถก าหนดวันด าเนินกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา                        

ที่แน่นอนได้ รวมทั้งรูปแบบการด าเนินกิจกรรมการประเมิน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้แจ้ง

ก าหนดการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินของ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา และเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการได้ เช่น การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโค

โรน่า 2019     ในบางปีการศึกษาท าให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการด าเนินการ

ประเมินคุณภาพการศกึษา 

 5.1.5 ในบางปีการศึกษา มีระยะเวลาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา                            

สั้นเกินไป ส่งผลต่อความสมบูรณ์ ทั้งการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง การตรวจประเมิน

คุณภาพ และรูปแบบกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เนื่องจากคณะกรรมการ

ด าเนินงาน กรรมการผู้ประเมิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของการด าเนินการ

ประเมิน มีภารกิจและการประกอบอาชีพที่ต่างกัน รวมทั้งระยะทางในการเดินทางร่วมกิจกรรม

ไม่เหมาะสม  

 5.1.6 การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ขาดความคล่องตัวในการ

ด าเนินการบางกิจกรรม เนื่องจากต้องด าเนินงานภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ผ่านระบบบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา (E-budget) มีข้อก าหนดควบคุมการปฏิบัติงาน                                

ที่เคร่งครัด ทั้งระเบียบงานพัสดุ การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ และแผนการปฏิบัติโครงการ

ต้องชัดเจน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางกิจกรรม/เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย ต้องขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลง และเริ่มกิจกรรมนัน้ใหม่เสมอ 
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5.2 แนวทางแก้ไข และพัฒนางาน 

 5.2.1  คณะควรพัฒนาปรับปรุงระบบจัด เก็บข้อมูล AUN QA กลาง ก าหนด                        

แหล่งจัดเก็บข้อมูลและแนวปฏิบัติการเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน เช่น ก าหนดระบบ Microsoft 

Office 365 เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลาง และแจ้งแนวปฏิบัติการใช้งานพร้อมทั้ งก าหนดให้

บุคลากรใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย (UP-mail : @up.ac.th) ในการปฏิบัติงานให้เป็นทิศทาง

เดียวกัน มีการปรับข้อมูลสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการด าเนินงานและ

ผูร้ับผิดชอบตามตัวบ่งช้ีทราบทุกครั้งที่มกีารพัฒนา หรอืปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมขอ้มูล 

 5.2.2 รองคณบดีฝา่ยวิชาการ และนักวิชาการศกึษา ควรมกีารล าดับความส าคัญของ

ข้อมูล ก่อน-หลัง และประสานงานคณบดีเป็นระยะตามความเหมาะสมในการด าเนินงาน                  

เพื่อท าการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย และบริหารจัดการข้อมูล

ตามหมวดหมู่ หรอืตามเกณฑต์ัวชี้วัดอย่างชัดเจน 

 5.2.3 ผู้ด าเนินงานในทุกระดับควรได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เกณฑ์มาตรฐาน                      

AUN QA ส าหรับมาตรฐานตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ชี้วัดใหม่ให้เป็นปัจจุบันเสมอ มีการศึกษา

แบบฟอร์ม รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร เพื่อการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง                    

(Self – Assessment Report : SAR) ระดับหลักสูตร เกิดความสมบูรณ์ และด าเนินงานไปด้วย

ความเรยีบร้อย 

 5.2.4 ควรมีการก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศกึษาของคณะ                         

ที่ ชัดเจน รวมทั้งมีแผนการด าเนินกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาหลายรูปแบบ                         

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงและ

พร้อมด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอนได้อย่างสมบูรณ์ 

 5.2.5 คณะกรรมการด าเนินงาน และผู้ประสานงานหลักในการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะ ควรมีการติดตามประกาศรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์AUN QA ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

เนื่องจากรายชื่อผู้ประเมินในแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลง และวางแผนติดต่อกรรมการตั้งแต่

มหาวิทยาลัยเริ่มประกาศรายชื่อกรรมการฯ พร้อมนี้ควรติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมดของการด าเนินการประเมินไว้ในเบื้องต้น เพื่อกรรมการมีระยะเวลาตัดสินใจตอบรับ

ร่วมงานแต่ก าหนดตารางงาน และมีแผนส ารองส าหรับการด าเนินงานหากมีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ 

ในช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

 5.2.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ และนักวิชาการศึกษาผู้ประสานงานหลัก ควรศึกษา

รูปแบบ ขั้นตอนการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ผ่านระบบบริหารงาน
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มหาวิทยาลัยพะเยา (E-budget) และเข้าศึกษาระบบเพื่อความช านาญในการปฏิบัติงาน และ

ศึกษาระเบียบงานพัสดุ การเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ให้เป็นปัจจุบัน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 

มีระยะเวลาด าเนินการที่เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางกิจกรรม/เปลี่ยนแปลงค่าใช้จา่ย  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 จากข้อมูลความส าคัญของปัญหา อุปสรรค ที่ได้จากการวิเคราะห์แต่ละข้อ รวมทั้ง

แนวทางในการแก้ไข และพัฒนางาน ดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน                        

การประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 

 5.3.1 ผูบ้ริหาร คณะกรรมการด าเนินงาน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และบุคลากรสาย

บริการ ควรให้ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดสัมมนา หรือจัด

กิจกรรมสกัดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ การด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศกึษาของคณะ 

 5.3.2 ค าสั่งแต่ตั้งงคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ                     

ควรก าหนดหน้าที่การปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อเกิดรูปแบบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อันจะ

ส่งผลใหเ้กิดวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ดี 

 5.3.3 เมื่อก าหนดบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายบริการ เป็นผู้รับผิดชอบแต่ละตัว

บ่งชี้ ตามเกณฑ์ AUN QA แล้ว ควรมีการอบรมพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้เกณฑ์มาตรฐาน 

AUN QA ที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมกีารสรา้งขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ดี 

 5.3.4 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการด าเนินงานระยะรอบ 1 ปี

การศึกษา ควรมีปฏิทินแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีแผนปฏิบัติงานส ารองที่ดี สามารถปรับ

การด าเนินงานได้ความความเหมาะสมกับสถานการณ์ ข้อบังคับ หรอืเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 5.3.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ และนักวิชาการศึกษาผู้ประสานงานหลัก ควรมีทักษะ                    

การด าเนินโครงการผ่านระบบบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา (E-budget) มีความรู้ความเข้าใจ                   

ในระเบียบงานพัสดุ การเบิก-จา่ย เงินงบประมาณ เพื่อให้การด าเนินงานราบรื่นและสมบูรณ ์
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบกระบวนการการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ระบบกระบวนการการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างรูปแบบ ของแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร 

ตามเกณฑ ์AUN-QA Version 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ข ตัวอย่างรูปแบบ ของแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร                       

ตามเกณฑ ์ AUN-QA Version 4.0 

 หมายเหตุ  : รายงานการประเมิ นตนเอง Self – Assessment report (SAR)                             

ระดับหลักสูตร ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ในการจัดท ารายงาน 

 
รายงานการประเมินตนเองระดับหลกัสูตร 

(Self – Assessment report: SAR) 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

(ชื่อหลักสูตร) 
 

คณะ ...................... 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ค าน า 

 

รายงานการประเมินตนเอง (ชื่อหลักสูตร) (คณะ) มหาวิทยาลัยพะเยา  ประจ าปีการศึกษา 
2563   ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานของหลักสูตร (ชื่อหลักสูตร) (คณะ) ตาม
องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA ของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และ องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร 
(Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และ
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

(ชื่อหลักสูตร) (คณะ) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงผลการด าเนินงานที่
ค านึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเชื่อมั่น และ
ความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงลายมือชื่อ) 

 ( หัวหน้าส่วนงาน ) 

(วันเดือนปีที่รายงาน) 
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สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญรูปภาพ จ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร   
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา  
ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile)  
 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO)  

โครงสร้างหลักสูตร  
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ AUN QA ระดับหลักสูตร  
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร  
 Criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  
 Criterion 2 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content)  
 Criterion 3 กลยุทธ์การเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)  
 Criterion 4 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  
 Criterion 5 บุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)  
 Criterion 6 การสนับสนุนผู้เรียน (Student Support Services)  
 Criterion 7 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)  
 Criterion 8 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes)  
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง  
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA  
 รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
 รายการหลักฐานอ้างอิง  
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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 

ในปีการศึกษา 2563 (ชื่อหลักสูตร) (คณะ) มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดสอนในระดับปริญญา
ตรี /ปริญญาโท /ปริญญาเอก มีนิสิตเท่ากับ………….. คน อาจารย์ประจ า…………….. คน คณาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จ านวน………… คน รองศาสตราจารย์ จ านวน………… คน 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน………… คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
จ านวน…………. คน  

ผลการประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมิน
เท่ากับ................ เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่  
 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  เปน็ไปตาม
เกณฑ ์ 
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

AUN Criterion 1 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ระดับ X 

AUN Criterion 2 โครงสรา้งและเนือ้หาของหลักสูตร (Program Structure and Content) ระดับ X 

AUN Criterion 3 กลยุทธ์การเรยีนการสอน (Teaching and Learning Approach) ระดับ X 

AUN Criterion 4 การประเมนิผู้เรยีน (Student Assessment) ระดับ X 

AUN Criterion 5 บุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) ระดับ X 

AUN Criterion 6 การสนับสนนุผู้เรยีน (Student Support Services) ระดับ X 

AUN Criterion 7 สิง่สนับสนุนการเรียนรูท้างกายภาพ (Facilities and Infrastructure) ระดับ X 

AUN Criterion 8 ผลผลิตและผลลัพธ ์(Output and Outcomes) ระดับ X 

 
จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 จุดเด่น  
 1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 จุดที่ควรพัฒนา   
 1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………………  
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ส่วนที่ 1 

โครงร่างหลักสูตร 
(Program Profile) 
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ส่วนที่  1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 
 

3. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 
- รหัสและชื่อหลักสูตร 
- ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
- วิชาเอก  
- จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
- รูปแบบของหลักสูตร 
- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
- การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
- สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
- กลุ่มองค์ความรู้  

 
 

หมายเหตุ : ข้อ 1 – 3 ให้ทุกหลักสูตรอธิบายรายละเอียดของโครงร่างหลักสูตร (Program 
Profile) ประมาณ 1 – 2 หน้า โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน ……………………………. 
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการอ้างอิง 
1 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ 

มีจ านวน X คน คือ  
(เรียงตามล าดับ) 

 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสตูร 

1. ช่ือ-นามสกุล............................... 
         ระบุอักษรย่อและสาขาวิชาที่ส าเร็จทั้ง 
3 ระดับ เรียงล าดับจากสูงสุดของปริญญา 

ตัวอย่าง 
-ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
-ร.ม. (การปกครอง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-ร.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1. ช่ือ-นามสกุล............................... 
         ระบุอักษรย่อและสาขาวิชาที่ส าเร็จทั้ง 
3 ระดับ เรียงล าดับจากสูงสุดของปริญญา 

ตัวอย่าง 
-ร.ด. (รัฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
-ร.ม. (การปกครอง) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-ร.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน อาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

5 คุณสมบัติของ อาจารยผ์ู้สอน ที่เป็น
อาจารย์พิเศษ  
(ถ้ามี) 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการอ้างอิง 
6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรกึษา
การค้นคว้าอิสระ 

  

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

  

8 อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ ์   
9 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์   
10 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จ

การศึกษา 
  

11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

การปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ ปรับปรงุ พ.ศ. 
2560  

 

หมายเหตุ 1) ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
 2) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน ซ้ าไม่ได ้
      เฉพาะหลักสูตรปฏิบตัิการ   
      1.1 อย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบตัิการ 
      1.2 เป็นบุคลากรของหน่วยงานร่วมผลิตได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน 
 3) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า หรือ ผศ. 
     - เฉพาะหลักสูตรร่วมผลติ กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติการ อนุโลมให้บุคลากรของสถาบันร่วมผลติที่มี
วุฒิปริญญาตรี แตต่้องมีประสบการณไ์ม่น้อยกว่า 6 ปี 
 4) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 1 รายการ   
     - เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต กลุ่มวิชาชีพ/ปฏิบัติ ใช้ประสบการณ์ได้ส าหรับบุคลากรของสถาบันร่วม
ผลิต 
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สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 
      (บัณฑิตศึกษา) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น  
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 อธิบายกระบวนการก ากับมาตรฐาน และ ผลการก ากับมาตรฐาน 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในมคอ. 2 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ประเภท 
<<อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหรือ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการ

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

หมาย
เหตุ 

 

1.     ผู้รับผิดชอบ   
2.      ผู้รับผิดชอบ   
3.    ผู้รับผิดชอบ   
4.    ประจ าหลักสูตร   
5.    ประจ าหลักสูตร   
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร  
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ประเภท 
<<อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหรือ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการ

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

หมาย
เหตุ 

 

1.     ผู้รับผิดชอบ   
2.      ผู้รับผิดชอบ   
3.    ผู้รับผิดชอบ   
4.    ประจ าหลักสูตร   
5.    ประจ าหลักสูตร   

เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 
ปี ย้อนหลัง 
 (ปริญญาตรี เพ่ิมเติมเฉพาะหลักสูตรปฏิบัติการหรือวิชาชีพ) อาจารย์ 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติการ 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย                  3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 อธิบายกระบวนการก ากับมาตรฐาน และ ผลการก ากับมาตรฐาน 
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เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 
ปี ย้อนหลัง 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 เป็นไปตามเกณฑ์   
ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
อธิบายกระบวนการก ากับมาตรฐาน และ ผลการก ากับมาตรฐาน 

 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง  
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 อธิบายกระบวนการก ากับมาตรฐาน และ ผลการก ากับมาตรฐาน 
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เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท 
หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 
ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้อง
มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมง
สอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 อธิบายกระบวนการก ากับมาตรฐาน และ ผลการก ากับมาตรฐาน 
 
ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6, 11) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์

ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย 
ภาระงานอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
(จ านวนนักศกึษา 

ที่อาจารย์เป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาหลัก) 

มี ไม่มี 

1.      
2.       
3.     
4.     
5.     
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เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 อธิบายกระบวนการก ากับมาตรฐาน และ ผลการก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์ข้อ 11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 (ปริญญาโท) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบ
สัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 
 (ปริญญาเอก) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบ
สัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 อธิบายกระบวนการก ากับมาตรฐาน และ ผลการก ากับมาตรฐาน 
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เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจ า
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
การเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์
ประจ าต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
การเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
อธิบายกระบวนการก ากับมาตรฐาน และ ผลการก ากับมาตรฐาน 

 
ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี  ไม่มี 
อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1.       
2.        
3.      
4.      
5.      
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เกณฑ์ข้อ 8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 (ปริญญาโท) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 (ปริญญาเอก) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 อธิบายกระบวนการก ากับมาตรฐาน และ ผลการก ากับมาตรฐาน 
 
ตารางอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8, 9) 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
คุณวุฒิ/

สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ

ภายนอก 
1.       
2.        
3.      
4.      
5.      
 
เกณฑ์ข้อ 9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
การเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็น



183 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
การเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 อธิบายกระบวนการก ากับมาตรฐาน และ ผลการก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์ข้อ 10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 (ปริญญาโท) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. กรณี แผน ก2 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
หรือ น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) กรณี แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 (ปริญญาเอก) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แบบ 1 ต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 
เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 อธิบายกระบวนการก ากับมาตรฐาน และ ผลการก ากับมาตรฐาน 
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ตารางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

   
   
   

 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

คณะได้เริ่มด าเนินการเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. .................  หลักสูตรปัจจุบันได้
ปรับปรุงตามรอบหลักสูตร และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในปี พ.ศ. ............... 
นับเป็นการปรับปรุงในรอบที่ .... ของหลักสูตร 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 
   เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
   ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

AUN-QA Criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in 

accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the 
university, and are known to all stakeholders. 
หลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค านึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถาบัน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรได้รับทราบโดยทั่วกัน 

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately 
formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme. 
แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตอย่างชัดเจนและ รายวิชา ควรได้รับการออกแบบเพื่อให้หลักสูตรบรรลุ
ถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes 
(related to written and oral communication, problemsolving, information technology, 
teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the 
study discipline). 
หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความรู้ และทักษะเฉพาะทางของศาสตร์นั้น ๆ และทักษะทั่วไป                     
(ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา การแก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการ
สร้างทีม ฯลฯ) และผลลัพธ์เฉพาะเรื่อง (ที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะของศาสตร์เฉพาะของหลักสูตร) 

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external 
stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes. 
หลักสูตรแสดงให้เห็นว่ามีการรวบรวมข้อก าหนดหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด โดยเฉพาะผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และน าข้อมูลหล่านี้มาแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ได้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by 
the time they graduate. 
หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังภายในช่วงระยะเวลาที่ผู้เรียนก าลังศึกษาจนส าเร็จ
การศึกษาได้ 

ผลการด าเนินงาน (โดยน าเสนอผลการด าเนินงานแต่ละหัวข้อย่อยพร้อมข้อมูลหลักฐาน) 
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การประเมินตนเอง 

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2563 2564 
1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are 

appropriately formulated in accordance with an established learning 
taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and are 
known to all stakeholders. 
หลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค านึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และอัตลักษณ์ของสถาบัน วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร ผู้เรียน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรได้รับทราบโดยทั่วกัน 

  

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all 
courses are appropriately formulated and are aligned to the expected 
learning outcomes of the programme. 
แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตอย่างชัดเจนและ รายวิชา ควรได้รับการ
ออกแบบเพื่อให้หลักสูตรบรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และสอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

  

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of 
both generic outcomes (related to written and oral communication, 
problemsolving, information technology, teambuilding skills, etc) and 
subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study 
discipline). 
หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความรู้ และทักษะเฉพาะทางของศาสตร์นั้น ๆ 
และทักษะทั่วไป (ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา การ
แก้ปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ) และผลลัพธ์เฉพาะเรื่อง (ท่ี
เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะของศาสตร์เฉพาะของหลักสูตร) 

  

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, 
especially the external stakeholders, are gathered, and that these are 
reflected in the expected learning outcomes. 
หลักสูตรแสดงให้เห็นว่ามีการรวบรวมข้อก าหนดหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมด โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และน าข้อมูลหล่านี้มาแสดงให้เห็น
เป็นประจักษ์ได้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

  

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are 
achieved by the students by the time they graduate. 
หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังภายในช่วงระยะเวลาที่
ผู้เรียนก าลังศึกษาจนส าเร็จการศึกษาได้ 

  

ความคดิเห็นโดยรวม (Overall opinion)   
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AUN-QA Criterion 2 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content) 
2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-

to-date, and made available and communicated to all stakeholders. 
หลักสูตรได้เผยแพร่โครงสร้างและเนื้อหาหลักของหลักสูตรอย่างชัดเจน เข้าใจได้ง่ายผ่านการใช้สื่อต่าง ๆ และ
สิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมดอย่างครบถ้วน โดยสื่อท้ังหมดต้องมีความเป็นปัจจุบัน มีการ
เผยแพร่และสามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจจะเข้าเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และเข้าถึงได้โดยตรง 
เข้าถึงได้ง่าย 

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected 
learning outcomes. 
การออกแบบหลักสูตร (มคอ.2) แสดงให้เห็นว่ามีโครงสร้างล าดับขั้นการเรียนรู้ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially 
external stakeholders. 
การออกแบบหลักสูตร (มคอ.2) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการน าข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาร่วมออกแบบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown 
to be clear. 
แต่ละรายวิชาของหลักสูตรมีส่วนช่วยผลักดันการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรอย่างชัดเจน 

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced 
(progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated. 
หลักสูตรแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการเรียงล าดับรายวิชานั้นจัดไว้อย่างมีตรรกะ มีการจัดล าดับอย่างเหมาะสม 
(ความก้าวหน้าจากรายวิชาพื้นฐานสู่รายวิชาที่มีความซับซ้อนระดับกลางจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง) และบูรณา
การความรู้และทักษะมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

2.6. The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations. 
หลักสูตรที่มีตัวเลือกส าหรับผู้เรียนท่ีจะศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกและ/หรือสาขาย่อยตามความถนัดของผู้เรียน 

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established 
procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 
หลักสูตรมีการทบทวนหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทความ
ต้องการ ส าหรับการตอบโจทย์ภาคการใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

ผลการด าเนินงาน (โดยน าเสนอผลการด าเนินงานแต่ละหัวข้อย่อยพร้อมข้อมูลหลักฐาน) 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2563 2564 
2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be 

comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to 
all stakeholders. 
หลักสูตรได้เผยแพร่โครงสร้างและเนื้อหาหลักของหลักสูตรอย่างชัดเจน เข้าใจได้ง่าย
ผ่านการใช้สื่อต่าง ๆ และสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมดอย่าง
ครบถ้วน โดยสื่อทั้งหมดต้องมีความเป็นปัจจุบัน มีการเผยแพร่และสามารถสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจจะเข้าเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และเข้าถึงได้โดยตรง เข้าถึง
ได้ง่าย 

  

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with 
achieving the expected learning outcomes. 
การออกแบบหลักสูตร (มคอ.2) แสดงให้เห็นว่ามีโครงสร้างล าดับขั้นการเรียนรู้ที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

  

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from 
stakeholders, especially external stakeholders. 
การออกแบบหลักสูตร (มคอ.2) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการน าข้อมูลย้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมออกแบบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก 

  

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected 
learning outcomes is shown to be clear. 
แต่ละรายวิชาของหลักสูตรมีส่วนช่วยผลักดันการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรอย่างชัดเจน 

  

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, 
properly sequenced (progression from basic to intermediate to 
specialised courses), and are integrated. 
หลักสตูรแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการเรยีงล าดับรายวิชานั้นจัดไว้อยา่งมีตรรกะ มี
การจัดล าดับอย่างเหมาะสม (ความก้าวหน้าจากรายวิชาพื้นฐานสู่รายวิชาที่มีความ
ซับซ้อนระดบักลางจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง) และบูรณาการความรู้และทกัษะมาใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

  

2.6. The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or 
minor specialisations. 
หลักสูตรที่มีตัวเลือกส าหรับผู้เรียนที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกและ/หรือสาขาย่อย
ตามความถนัดของผู้เรียน 

  

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically 
following an established procedure and that it remains up-to-date and 
relevant to industry. 
หลักสตูรมีการทบทวนหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและเหมาะสม
กับบริบทความต้องการ ส าหรับการตอบโจทย์ภาคการใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

  

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)   
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AUN-QA Criterion 3 กลยุทธ์การเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. 

It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities. 
ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถาบันที่ใช้จัดการเรียนการสอนให้เห็นเป็นประจักษ์ และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมดอย่างชัดเจน นอกจากน้ียังแสดงให้เห็นการสะท้อนหรือแสดงให้เห็นเป็นแนวทางในกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน 

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the 
learning process. 
กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการประเมินงานเพื่อน มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท ารายงาน การสั่งงาน 
จนถึงขั้นตอนการส่งงาน 

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students. 
หลักสูตรมีกิจกรรมการจัดการสอนและการเรียนรู้ ในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกของผู้เรียน 

3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and 
instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical inquiry, 
information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices). 
หลักสูตรมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิธีเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบที่หลากหลาย (เช่น ความมุ่งมั่น ในการค้นคว้าข้อมูลเชิงวิพากษ์ ทักษะการ
ประมวลผลข้อมูล และความกระตือรือล้นที่จะทดลองแนวคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ) 

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative 
thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. 
หลักสูตรมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้นักศึกษา มีความคิดใหม่ ๆ ความคิดสร้างสรรค์                 
สร้างนวัตกรรม และกรอบความคิดเชิงการเป็นผู้ประกอบการ 

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their 
relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes. 
หลักสูตรมีกระบวนการสอนและการเรียนรู้ได้รับการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีความชัดเจน เพื่อให้มีความ
เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้งานจริงในภาคปฏิบัติ และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการด าเนินงาน (โดยน าเสนอผลการด าเนินงานแต่ละหัวข้อย่อยพร้อมข้อมูลหลักฐาน) 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2563 2564 
3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all 

stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning 
activities. 
ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถาบันที่ใช้จัดการเรียนการสอนให้เห็นเป็นประจักษ์ 
และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างชัดเจน นอกจากน้ียังแสดงให้เห็นการ
สะท้อนหรือแสดงให้เห็นเป็นแนวทางในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

  

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to 
participate responsibly in the learning process. 
กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสตูร เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนรว่มในกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการประเมินงานเพื่อน มี
ส่วนร่วมในการวางแผนจัดท ารายงานการสั่งงาน จนถึงขั้นตอนการส่งงาน 

  

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning 
by the students. 
หลักสูตรมีกิจกรรมการจัดการสอนและการเรียนรู้ ในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกของ
ผู้เรียน 

  

3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, 
learning how to learn, and instilling in students a commitment for life-
long learning (e.g., commitment to critical inquiry, information-processing 
skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices). 
หลักสูตรมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิธีเรียนรู้ และ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบที่หลากหลาย (เช่น 
ความมุ่งมั่น ในการค้นคว้าข้อมูลเชิงวิพากษ์ ทักษะการประมวลผลข้อมูล และความ
กระตือรือล้นท่ีจะทดลองแนวคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ) 

  

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, 
new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. 
หลักสูตรมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้นักศึกษา มีความคิด           
ใหม่ ๆ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม และกรอบความคิดเชิงการเป็น
ผู้ประกอบการ 

  

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously 
improved to ensure their relevance to the needs of industry and are 
aligned to the expected learning outcomes. 
หลักสูตรมีกระบวนการสอนและการเรียนรู้ได้รับการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมี
ความชัดเจน เพื่อให้มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้งานจริงในภาคปฏิบัติ 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

  

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)   
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AUN-QA Criterion 4 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be constructively 

aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives.  
หลักสูตรมีวิธีการและเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย และมี ความสอดคล้องอย่างเป็น
ขั้นตอนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated to 
students, and applied consistently.  
หลักสูตรมีนโยบายในการวัดและประเมินผล รวมทั้งมีนโยบายเรื่องการอุทธรณ์ จากการวัดผลประเมินผล และ
แสดงให้เห็นขั้นตอนดังกล่าวอย่างชัดเจน พร้อมท้ังสื่อสารให้ผู้เรียนทราบ และน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 

4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are 
shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.  
หลักสูตรมีมาตรฐานและขั้นตอนการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน และการส าเร็จการศึกษา แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจน มีการสื่อสารให้ผู้เรียนทราบ และน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and 
regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment.  
หลักสูตรมีวิธีการประเมิน การวัดผล/วัดคุณภาพ ที่มีความครอบคลุมประเมินผลผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนโดย 
สามารถใช้รูบริกได้ตามความเหมาะสมของหลักสูตร การวัดผลโดยอัตนัยหรือสอบย่อย และมีการเฉลยค าตอบ
ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และความยุติธรรมในการประเมิน 

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected learning 
outcomes of the programme and its courses.  
วิธีการประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละรายวิชาของหลักสูตร 

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.  
การให้ผลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตรงเวลาท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และแก้ไขได้ภายใน
ระยะเวลาหากมีข้อที่ควรปรับปรุง 

4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved 
to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning 
outcomes. 
หลักสตูรมีการประเมินของผูเ้รียนและกระบวนการต่าง ๆ เหล่านั้น ได้รับการทบทวนและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของภาคการใช้งาน/ผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการด าเนินงาน (โดยน าเสนอผลการด าเนินงานแต่ละหัวข้อย่อยพร้อมข้อมูลหลักฐาน) 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2563 2564 
4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown 

to be constructively aligned to achieving the expected learning outcomes 
and the teaching and learning objectives.  
หลักสูตรมีวิธีการและเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย และมีความ
สอดคล้องอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวัตถุประสงค์ของการเรยีน
การสอน 

  

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and applied consistently.  
หลักสูตรมีนโยบายในการวัดและประเมินผล รวมทั้งมีนโยบายเรื่องการอุทธรณ์ จาก
การวัดผลประเมินผล และแสดงให้เห็นขั้นตอนดังกล่าวอย่างชัดเจน พร้อมทั้งสื่อสาร
ให้ผู้เรียนทราบ และน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 

  

4.3 The assessment standards and procedures for student progression and 
degree completion, are shown to be explicit, communicated to students, 
and applied consistently.  
หลักสูตรมีมาตรฐานและขั้นตอนการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน และการส าเร็จ
การศึกษา แสดงให้เหน็อย่างชัดเจน มีการสื่อสารให้ผู้เรยีนทราบ และน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 

  

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking 
schemes, timelines, and regulations, and these are shown to ensure 
validity, reliability, and fairness in assessment.  
หลักสูตรมีวิธีการประเมิน การวัดผล/วัดคุณภาพ ที่มีความครอบคลุมประเมินผล
ผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนโดย สามารถใช้รูบริกได้ตามความเหมาะสมของหลักสูตร การ
วัดผลโดยอัตนัยหรือสอบย่อย และมีการเฉลยค าตอบถูกต้อง มีความน่าเช่ือถือ และ
ความยุติธรรมในการประเมิน 

  

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the programme and its courses.  
วิธีการประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละรายวิชาของหลักสูตร 

  

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.  
การให้ผลสะท้อนกลับแก่ผู้ เรียนได้อย่างเหมาะสมตรงเวลาท าให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้และแก้ไขได้ภายในระยะเวลาหากมีข้อที่ควรปรับปรุง 

  

4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously 
reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of 
industry and alignment to the expected learning outcomes. 
หลักสูตรมีการประเมินของผู้เรียนและกระบวนการต่าง ๆเหล่านั้น ได้รับการทบทวน
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองความต้องการของภาคการใช้งาน/
ผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

  

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)   
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AUN-QA Criterion 5 บุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 
5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-

deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and 
quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service.  
หลักสูตรมีการวางแผนบุคลากรทางวิชาการ (รวมถึงการสืบทอดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การปรับใช้ใหม่ การ
เลิกจ้าง และการเกษียณอายุ) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality 
of education, research, and service.  
หลักสูตรมีการวัดสัดสว่นและตรวจสอบปริมาณภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, 
and communicated.  
หลักสูตรมีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ มีการก าหนด ประเมิน และสื่อสารที่เกิด
สมรรถนะต่อการแก้ไขปรับปรุง 

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to 
qualifications, experience, and aptitude.  
หลักสูตรมีการจัดสรรหรือมอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรทางวิชาการมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และความถนัด 

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and service.  
หลักสูตรมีการเลื่อนต าแหน่งคณาจารย์เป็นไปตามระบบคุณธรรมที่ค านึงถึงการสอน การวิจัย และการบริการ 

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and 
accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and understood.  
หลักสูตรแสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ได้รับสิทธิและเอกสิทธิ์ ผลประโยชน์ บทบาทและความสัมพันธ์ และความ
รับผิดชอบต่าง ๆ ของคณาจารย์นั้นได้มา โดยค านึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพและเสรภีาพทางวิชาการ ตามข้อก าหนด
และมีความเข้าใจเป็นอย่างดี 

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are 
systematically identified, and that appropriate training and development activities are 
implemented to fulfil the identified needs.  
ความต้องการการฝึกอบรมและการพัฒนาของคณาจารย์นั้นได้ผ่านกระบวนการในการส ารวจความต้องการการฝึกอบรม
อย่างเป็นระบบ และมีการจัดกจิกรรมการฝึกอบรมและการพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการตามที่ระบไุว้ 

5.8 The programme to show that performance management including reward and recognition is 
implemented to assess academic staff teaching and research quality. 
หลักสตูรมีการด าเนินการเรื่องการบริหารผลการปฏิบตัิงาน การประเมินภาระงานรวมทั้งการให้รางวัลและการ
ยอมรับ อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพการสอนและการวิจัยของคณาจารย์อย่างแท้จริง 

ผลการด าเนินงาน (โดยน าเสนอผลการด าเนินงานแต่ละหัวข้อย่อยพร้อมข้อมูลหลักฐาน) 
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ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย ์      
2. รองศาสตราจารย ์      
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์      
4. อาจารย ์      
5. อาจารย์ชาวตา่งชาต ิ      
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

     

รวม      
 

หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  
 2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้น าไปนับ

รวมในประเภทที่ 1 – 4  
  3. การค านวณ FTE ของอาจารย์ ก าหนด 1 FTE เท่ากับการท างาน 35 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
 

ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปีการศึกษา จ านวน

อาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์
ลาออก/

เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์

ทั้งหมดปลายปี
การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2560      
2561      
2562      
2563      

 
ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2560    
2561    
2562    
2563    
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ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /
นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

2560     
2561     
2562     
2563     

 
ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 
ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2560       
2561       
2562       
2563       

 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงาน
ต่ออาจารย์และ

นักวิจัย 
ระดับ

ภูมิภาค 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 
2560        
2561        
2562        
2563        

 
ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2563 2564 
5.1 The programme to show that academic staff planning (including 

succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement 
plans) is carried out to ensure that the quality and quantity of the 
academic staff fulfil the needs for education, research, and service.  
หลักสูตรมีการวางแผนบุคลากรทางวิชาการ (รวมถึงการสืบทอดต าแหน่ง การเลื่อน
ต าแหน่ง การปรับใช้ใหม่ การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุ) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากร
สายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

  

5.2 The programme to show that staff workload is measured and 
monitored to improve the quality of education, research, and service.  
หลักสตูรมีการวัดสัดส่วนและตรวจสอบปริมาณภาระงานของผู้สอน และก ากับ
ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรยีนการสอน การวิจัย และการบริการวชิาการ 

  

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff 
are determined, evaluated, and communicated.  
หลักสูตรมีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ มีการ
ก าหนด ประเมิน และสื่อสารที่เกิดสมรรถนะต่อการแก้ไขปรับปรุง 

  

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff 
are appropriate to qualifications, experience, and aptitude.  
หลักสูตรมีการจัดสรรหรือมอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรทางวิชาการมีความ
เหมาะสมกับคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความถนัด 

  

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based 
on a merit system which accounts for teaching, research, and service.  
หลักสูตรมีการเลื่อนต าแหน่งคณาจารย์เป็นไปตามระบบคุณธรรมที่ค านึงถึงการ
สอน การวิจัย และการบริการ 

  

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles 
and relationships, and accountability of the academic staff, taking into 
account professional ethics and their academic freedom, are well defined and 
understood หลักสูตรแสดงให้เห็นว่าคณาจารย์ได้รับสทิธิและเอกสิทธิ์ ผลประโยชน์ 
บทบาทและความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่าง ๆ ของคณาจารย์นั้นได้มา โดย
ค านึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการ ตามข้อก าหนดและมีความ
เข้าใจเป็นอย่างดี 

  

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of 
the academic staff are systematically identified, and that appropriate 
training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs.  
ความต้องการการฝึกอบรมและการพัฒนาของคณาจารย์นั้นได้ผ่านกระบวนการใน
การส ารวจความต้องการการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และมีการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาท่ีเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการตามที่ระบุไว้ 
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AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2563 2564 
5.8 The programme to show that performance management including 

reward and recognition is implemented to assess academic staff 
teaching and research quality. 
หลักสูตรมีการด าเนินการเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน การประเมินภาระงาน
รวมทั้งการให้รางวัลและการยอมรับ อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพ
การสอนและการวิจัยของคณาจารย์อย่างแท้จริง 

  

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)   
 
AUN-QA Criterion 6 การสนับสนุนผู้เรียน (Student Support Services) 
6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme 

are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date.  
หลักสูตรได้แสดงให้เห็นนโยบายการรับเข้าผู้เรียน เกณฑ์การรับเข้าศึกษา และขั้นตอนการรับเข้าหลักสูตรนั้น 
และก าหนดไว้อย่างชัดเจน สื่อสาร เผยแพร่ และเป็นปัจจุบันอย่างชัดเจน 

6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services are 
shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, 
research, and community service. 
หลักสูตรมีการวางแผนการด าเนินงานในระยะสั้นและระยะยาวของแต่ละหลักสูตร ส าหรับการให้บริการด้าน
วิชาการและที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ เพื่อยืนยันว่าหลักสูตรมีทรัพยากรอย่างเพียงพอ และคุณภาพของการบริการ
สนับสนุนส าหรับการสอน การวิจัยและการบริการชุมชน 

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and 
workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be 
systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are 
made where necessary.  
หลักสูตรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ผลการเรียน และการติดตามภาระงาน ความก้าวหน้า
ของผู้เรียน ผลงานทางวิชาการ และภาระงานด้านการเรียนของผู้เรียน ได้รับการบันทึกและติดตามอย่างเป็น
ระบบ ค าติชมและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียน มีการด าเนินการแก้ไขเมื่อจ าเป็นอย่างเหมาะสม 

6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown 
to be available to improve learning experience and employability.  
การเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรของผู้เรียนทุกคน การแข่งขันของผู้เรียน และบริการช่วยเหลือผู้เรียนอื่น ๆ 
รวมทั้งการพัฒนาประสบการณ์การเรียน ทักษะการท างานหรือการได้งานท า 

6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified 
for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure 
their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be 
well-defined to ensure smooth delivery of the services.  
ความสามารถ/สมรรถนะของเจ้าหน้าที่สนับสนุนท่ีให้บริการผู้เรียนของหลักสูตร ได้รับการระบุส าหรับการรับ
สมัครและการใช้งาน ความสามารถเหล่านี้ได้รับการประเมินเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาท และความสัมพันธ์ได้รับการก าหนดไว้อย่างดี มีความเหมาะสม 
เพื่อให้แน่ใจว่าการให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น 
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6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and 
enhancement. 
การให้บริการผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ  ต้องได้รับการประเมิน เปรียบเทียบ และพัฒนาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน (โดยน าเสนอผลการด าเนินงานแต่ละหัวข้อย่อยพร้อมข้อมูลหลักฐาน) 
 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 
1/2560     
1/2561     
1/2562     
1/2563     

 
ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  

ปีการศึกษา 
นิสิต 

รวม ปี 1 
 

ปี 2 
 

ปี 3 
 

ปี 4 
 

> ปี 4 
 

2560       
2561       
2562       
2563       

 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน
ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชัน้ปี 

< 4 ป ี 4 ป ี > 4 ป ี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 
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ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที ่
ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชัน้
ปี 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 4 เป็นต้นไป 
1/2560              
2/2560              
1/2561              
2/2561              
1/2565              
2/2562              
1/2563              
2/2563              

หมายเหตุ : แยกตารางข้อมูลระหว่างนิสิตในแผน ก และ แผน ข(2) หรือนิสิตที่รับเข้าด้วยเงื่อนไขการ
รับและการจบการศึกษาที่แตกต่างกัน 
 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาเอก 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวน
รับในรุ่น

นั้น 

จ านวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละ
ชั้นป ี

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 1 2 3 4 เป็นต้นไป 
1/2560               
2/2560               
1/2561               
2/2561               
1/2562               
2/2562               
1/2563               
2/2563               
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดบั 

2563 2564 
6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures 

to the programme are shown to be clearly defined, communicated, 
published, and up-to-date.  
หลักสูตรได้แสดงให้เห็นนโยบายการรับเข้าผู้เรยีน เกณฑ์การรับเข้าศึกษา และขั้นตอน
การรับเข้าหลักสูตรนั้น และก าหนดไว้อย่างชัดเจน สื่อสาร เผยแพร่ และเป็นปัจจุบัน
อย่างชัดเจน 

  

6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic 
support services are shown to be carried out to ensure sufficiency and 
quality of support services for teaching, research, and community service. 
หลักสูตรมีการวางแผนการด าเนินงานในระยะสั้นและระยะยาวของแต่ละหลักสูตร 
ส าหรับการให้บริการด้านวิชาการและที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ เพื่อยืนยันว่าหลักสูตรมี
ทรัพยากรอย่างเพียงพอ และคุณภาพของการบริการสนับสนุนส าหรับการสอน การ
วิจัยและการบริการชุมชน 

  

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, 
and workload monitoring. Student progress, academic performance, and 
workload are shown to be systematically recorded and monitored. 
Feedback to students and corrective actions are made where necessary. 
หลักสูตรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ผลการเรียน และการติดตาม
ภาระงาน ความก้าวหน้าของผู้เรียน ผลงานทางวิชาการ และภาระงานด้านการเรียน
ของผู้เรียน ได้รับการบันทึกและติดตามอย่างเป็นระบบ ค าติชมและการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้เรียน มีการด าเนินการแก้ไขเมื่อจ าเป็นอย่างเหมาะสม 

  

6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support 
services are shown to be available to improve learning experience and 
employability.  

การเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรของผู้เรียนทุกคน การแข่งขันของผู้เรียน และบริการ
ช่วยเหลือผู้เรียนอ่ืน  ๆรวมทั้งการพัฒนาประสบการณ์การเรียน ทักษะการท างานหรือการได้
งานท า 

  

6.5 The competences of the support staff rendering student services are 
shown to be identified for recruitment and deployment. These 
competences are shown to be evaluated to ensure their continued 
relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to 
be well-defined to ensure smooth delivery of the services.  
ความสามารถ/สมรรถนะของเจ้าหน้าที่สนับสนุนท่ีให้บริการผูเ้รียนของหลักสูตร ไดร้บั
การระบุส าหรับการรับสมัครและการใช้งาน ความสามารถเหล่านี้ได้รับการประเมิน
เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บทบาท และความสัมพันธ์ได้รับการก าหนดไว้อย่างดี มีความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจ
ว่าการให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดบั 

2563 2564 
6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, 

benchmarking, and enhancement. 
การให้บริการผู้เรียนในรูปแบบต่างๆต้องได้รับการประเมิน เปรียบเทียบ และพัฒนา
ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ 

  

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)   
 

AUN-QA Criterion 7 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 
7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and 

information technology, are shown to be sufficient. 
ทรัพยากรทางกายภาพในการให้บริการต่าง ๆ จากหลักสูตร ทั้งอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ และเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอย่างเพียงพอ พร้อมใช้ทันยุคทันสมัย 

7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively 
deployed. 
ห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน ทันยุคทันสมัย พร้อมใช้งาน และ
น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and 
communication technology.  
มีการจัดท าห้องสมุดดิจิทัล ทันสมัยต่อการใช้งาน ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and students.  
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าท่ีและผู้เรียน 

7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure 
that enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, 
research, service, and administration.  
มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เข้าถึงได้สูง ซึ่งช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน การวิจัย การบริการ และการบริหารได้อย่างเต็มที่ 

7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs 
are shown to be defined and implemented.  
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และการเข้าถึงได้ของผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is 
conducive for education, research, and personal wellbeing. 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่เอื้อต่อการศึกษาการวิจัย และคุณภาพ
ชีวิตของผู้เรียนและบุคลากร 

7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be 
identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs.  
ความสามารถ/สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวก และมี
ประเมินเพื่อให้แน่ใจว่าทักษะของพวกเขายังคงได้ปฏิบัติในระดับที่ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be 
subjected to evaluation and enhancement. 
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คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 
อยู่ภายใต้การประเมินและปรับปรุงตามผลการประเมินที่เกิดขึ้น 

ผลการด าเนินงาน (โดยน าเสนอผลการด าเนินงานแต่ละหัวข้อย่อยพร้อมข้อมูลหลักฐาน) 
 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2563 2564 
7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, 

material, and information technology, are shown to be sufficient. 
ทรัพยากรทางกายภาพในการให้บริการต่าง ๆ จากหลักสูตร ทั้งอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ต่าง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีอย่างเพียงพอ พร้อมใช้ทันยุคทันสมัย 

  

7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily 
available, and effectively deployed. 
ห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน ทันยุคทันสมัย 
พร้อมใช้งาน และน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in 
information and communication technology.  
มีการจัดท าห้องสมุดดิจิทัล ทันสมัยต่อการใช้งาน ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

  

7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the 
needs of staff and students.  
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดท าขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของ
เจ้าหน้าท่ีและผู้เรียน 

  

7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and 
network infrastructure that enables the campus community to fully 
exploit information technology for teaching, research, service, and 
administration.  
มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เข้าถึงได้สูง ซึ่งช่วย
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน การวิจัย การบริการ 
และการบริหารได้อย่างเต็มที่ 

  

7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people 
with special needs are shown to be defined and implemented.  
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และการเข้าถึงได้ของผู้ที่มี
ความต้องการพิเศษ 

  

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological 
environment that is conducive for education, research, and personal 
wellbeing. 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่เอื้อต่อการศึกษา
การวิจัย และคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและบุคลากร 
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AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2563 2564 
7.8 The competences of the support staff rendering services related to 

facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that their 
skills remain relevant to stakeholder needs.  
ความสามารถ/สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ท่ีให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
อ านวยความสะดวก และมีประเมินเพื่อให้แน่ใจว่าทักษะของพวกเขายังคงได้ปฏิบัติใน
ระดับที่ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) 
are shown to be subjected to evaluation and enhancement. 
คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
บริการผู้เรยีน) อยู่ภายใต้การประเมินและปรับปรุงตามผลการประเมนิท่ีเกิดขึ้น 

  

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)   
 
AUN-QA Criterion 8 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, 

monitored, and benchmarked for improvement. 
มีการติดตาม และเปรียบเทียบผลการด าเนินการเพื่อการปรับปรุงในประเด็นอัตราการส าเร็จการศึกษาตามแผน 
อัตราการออกกลางคัน และระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further 
studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
ความสามารถ/ศักยภาพการท างานเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการ และ
ความก้าวหน้าในการศึกษาต่อ ได้รับการพิสูจน์ ติดตาม และเปรียบเทียบที่เหมาะสมของหลักสูตร เพื่อการ
ปรับปรุง 

8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, 
are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ด าเนินการโดยคณาจารย์ และผู้เรียน ได้รับการจัดท า ติดตาม และ
เปรียบเทียบที่เหมาะสมของหลักสูตร เพื่อการปรับปรุง 

8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are 
established and monitored. 
หลักสูตรมีการก าหนดและติดตามความส าเร็จของผลลัพธ์ของหลักสูตร และแสดงให้เห็นข้อมูลดังกล่าวในเชิง
ประจักษ ์

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 
หลักสูตรมีกระบวนการในการติดตาม และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน (โดยน าเสนอผลการด าเนินงานแต่ละหัวข้อย่อยพร้อมข้อมูลหลักฐาน) 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2563 2564 
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to 

be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
มีการติดตาม และเปรียบเทียบผลการด าเนินการเพื่อการปรับปรุงในประเด็นอัตราการ
ส าเร็จการศึกษาตามแผน อัตราการออกกลางคัน และระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตร 

  

8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement 
to further studies, are shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 
ความสามารถ/ศักยภาพการท างานเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพอิสระ การเป็น
ผู้ประกอบการ และความก้าวหน้าในการศึกษาต่อ ได้รับการพิสูจน์ ติดตาม และ
เปรียบเทียบที่เหมาะสมของหลักสูตร เพื่อการปรับปรุง 

  

8.3 Research and creative work output and activities carried out by the 
academic staff and students, are shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 
ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ด าเนินการโดยคณาจารย์ และผู้เรียน ได้รับการ
จัดท า ติดตาม และเปรียบเทยีบที่เหมาะสมของหลักสูตร เพื่อการปรับปรุง 

  

8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme 
outcomes, which are established and monitored. 
หลักสูตรมีการก าหนดและติดตามความส าเร็จของผลลัพธ์ของหลักสูตร และแสดงให้
เห็นข้อมูลดังกล่าวในเชิงประจักษ ์

  

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. 
หลักสูตรมีกระบวนการในการติดตาม และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

  

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)     
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 
 

ข้อก าหนด (Requirements) ระดับ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์/ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร 

 

AUN QA Criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) 

 

1.1 หลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค านึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์    
พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถาบนั วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร ผู้เรียน 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีของหลักสตูรได้รับทราบโดยทั่วกัน 

 

1.2 แสดงผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตอย่างชัดเจนและ รายวชิา ควรได้รับ
การออกแบบเพื่อให้หลักสูตรบรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และสอดคล้อง
กับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลกัสูตร 

 

1.3 หลักสูตรแสดงผลการเรยีนรู้ทีค่าดหวัง ความรู้ และทักษะเฉพาะทางของ
ศาสตร์นั้น ๆ และทักษะทั่วไป (ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่เป็นลายลกัษณ์อักษรและด้วย
วาจา การแก้ปัญหา เทคโนโลยสีารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ) และผลลัพธ์เฉพาะ
เรื่อง (ทีเ่กี่ยวข้องกับความรู้และทักษะของศาสตรเ์ฉพาะของหลักสูตร) 

 

1.4 หลักสูตรแสดงให้เห็นว่ามีการรวบรวมข้อก าหนดหรือความต้องการของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียทั้งหมด โดยเฉพาะผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก และน าข้อมูลหลา่นี้มาแสดง
ให้เห็นเป็นประจักษ์ได้ในผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

 

1.5 หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงการบรรลผุลการเรียนรูต้ามที่คาดหวังภายในช่วง
ระยะเวลาทีผู่้เรยีนก าลังศึกษาจนส าเรจ็การศึกษาได้ 

 

AUN QA Criterion 2 โครงสร้างและเนื้อหาของหลกัสูตร (Program Structure and 
Content) 

 

2.1 หลักสูตรไดเ้ผยแพร่โครงสรา้งและเนื้อหาหลักของหลักสูตรอย่างชัดเจน 
เข้าใจได้ง่าย ผ่านการใช้สื่อตา่ง ๆ และสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์หลักสตูรทั้งหมด
อย่างครบถ้วน โดยสื่อท้ังหมดต้องมีความเป็นปัจจุบัน มีการเผยแพรแ่ละสามารถสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้ทีส่นใจจะเข้าเรยีน ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีทั้งหมด และเข้าถึงได้โดยตรง เข้าถึง
ได้ง่าย 

 

2.2 การออกแบบหลักสูตร (มคอ.2) แสดงให้เห็นว่ามีโครงสรา้งล าดบัขั้นการ
เรียนรู้ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการบรรลผุลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 

2.3 การออกแบบหลักสูตร (มคอ.2) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการน าข้อมูล
ย้อนกลับจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมาร่วมออกแบบด้วย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี
ภายนอก 

 

2.4 แต่ละรายวิชาของหลักสูตรมสี่วนช่วยผลักดันการบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสตูรอย่างชัดเจน 

 

2.5 หลักสูตรแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างการเรียงล าดับรายวิชานั้นจัดไว้อย่างมี
ตรรกะ มีการจดัล าดับอย่างเหมาะสม (ความก้าวหน้าจากรายวิชาพืน้ฐานสู่รายวิชาที่มี
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ความซับซ้อนระดับกลางจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง) และบูรณาการความรู้และทักษะมาใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

2.6 หลักสูตรทีม่ีตัวเลือกส าหรับผู้เรียนท่ีจะศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกและ/หรือ
สาขาย่อยตามความถนดัของผู้เรยีน 

 

2.7 หลักสูตรมีการทบทวนหลักสตูรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับบริบทความต้องการ ส าหรับการตอบโจทยภ์าคการใช้งานอยูต่ลอดเวลา 

 

AUN QA Criterion 3 กลยุทธ์การเรียนการสอน (Teaching and Learning 
Approach) 

 

3.1 ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถาบันที่ใช้จัดการเรียนการสอนให้เห็นเป็น
ประจักษ์ และสื่อสารไปยังผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังแสดงให้
เห็นการสะท้อนหรือแสดงให้เห็นเป็นแนวทางในกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน 

 

3.2 กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนมสีว่นร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความรบัผิดชอบ มีการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการประเมินงาน
เพื่อนมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัท ารายงาน การสั่งงาน จนถึงขั้นตอนการส่งงาน 

 

3.3 หลักสูตรมีกิจกรรมการจัดการสอนและการเรียนรู้ ในรูปแบบการเรยีนรู้เชิง
รุกของผู้เรียน 

 

3.4 หลักสูตรมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ วิธีเรียนรู้ 
และปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบท่ีหลากหลาย (เช่น 
ความมุ่งมั่น ในการค้นคว้าข้อมลูเชิงวิพากษ์ ทักษะการประมวลผลข้อมูล และความ
กระตือรือล้นท่ีจะทดลองแนวคิดและวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ) 

 

3.5 หลักสูตรมีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้นักศึกษามีความคิด
ใหม่ ๆ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม และกรอบความคดิเชิงการเป็นผูป้ระกอบการ 

 

3.6 หลักสูตรมีกระบวนการสอนและการเรียนรู้ได้รับการทบทวนปรบัปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง มีความชัดเจน เพื่อให้มคีวามเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้งานจริงใน
ภาคปฏิบตัิ และสอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

 

AUN QA Criterion 4 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  
4.1 หลักสูตรมีวิธีการและเครื่องมอืในการวัดผลประเมินผลผู้เรยีนที่หลากหลาย 

และมีความสอดคล้องอย่างเป็นขัน้ตอนเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง และ
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 

 

4.2 หลักสูตรมีนโยบายในการวัดและประเมินผล รวมทั้งมีนโยบายเรือ่งการ
อุทธรณ์จากการวดัผลประเมินผล และแสดงให้เห็นขั้นตอนดังกล่าวอย่างชัดเจน พร้อมท้ัง
สื่อสารให้ผู้เรียนทราบ และน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 

 

4.3 หลักสูตรมีมาตรฐานและขั้นตอนการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรยีน และ
การส าเร็จการศึกษา แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน มีการสื่อสารให้ผู้เรียนทราบและน าไปใช้
อย่างสม่ าเสมอ 

 

4.4 หลักสูตรมีวิธีการประเมิน การวัดผล/วดัคุณภาพ ที่มีความครอบคลุม
ประเมินผลผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนโดย สามารถใช้รูบริกไดต้ามความเหมาะสมของ
หลักสตูร การวดัผล โดยอัตนัยหรอืสอบย่อย และมีการเฉลยค าตอบถูกต้อง มีความ
น่าเชื่อถือ และความยตุิธรรมในการประเมิน 
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4.5 วิธีการประเมินเพื่อวัดผลสมัฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแตล่ะรายวิชา

ของหลักสูตร 
 

4.6 การให้ผลสะท้อนกลับแกผู่้เรยีนได้อย่างเหมาะสมตรงเวลาท าใหผู้้เรยีนเกิด
กระบวนการเรียนรู้และแก้ไขได้ภายในระยะเวลาหากมีข้อที่ควรปรบัปรุง 

 

4.7 หลักสูตรมีการประเมินของผู้เรียนและกระบวนการต่าง ๆเหล่านั้น ได้รับการ
ทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองความต้องการของภาคการใช้
งาน/ผู้ใช้บัณฑติ และสอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

 

AUN QA Criterion 5 บุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)  
5.1 หลักสูตรมีการวางแผนบุคลากรทางวิชาการ (รวมถึงการสืบทอดต าแหน่ง 

การเลื่อนต าแหน่ง การปรบัใช้ใหม่ การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุ) เพื่อให้มั่นใจว่า
บุคลากรสายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปรมิาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 

5.2 หลักสูตรมีการวดัสดัส่วนและตรวจสอบปริมาณภาระงานของผูส้อน และ
ก ากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพดา้นการเรยีนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 

5.3 หลักสูตรมีการระบุและประเมนิผลสมรรถนะของบุคลากรสายวชิาการ              
มีการก าหนด ประเมิน และสื่อสารที่เกิดสมรรถนะต่อการแก้ไขปรับปรุง 

 

5.4 หลักสูตรมีการจัดสรรหรือมอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรทางวิชาการ               
มีความเหมาะสมกับคณุวุฒิ ประสบการณ์ และความถนดั 

 

5.5 หลักสูตรมีการเลื่อนต าแหน่งคณาจารย์เป็นไปตามระบบคุณธรรมที่ค านึงถึง
การสอน การวิจยั และการบริการ 

 

5.6 หลักสูตรแสดงให้เห็นว่าคณาจารยไ์ด้รับสิทธิและเอกสิทธ์ิ ผลประโยชน์ 
บทบาทและความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่าง ๆ ของคณาจารย์นั้นได้มา โดยค านึงถึง
จริยธรรมในวิชาชีพและเสรภีาพทางวิชาการ ตามข้อก าหนดและมีความเข้าใจเป็นอย่างดี 

 

5.7 ความต้องการการฝึกอบรมและการพัฒนาของคณาจารย์นั้นไดผ้า่น
กระบวนการในการส ารวจความตอ้งการการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ และมีการจัด
กิจกรรมการฝึกอบรมและการพัฒนาท่ีเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการตามที่ระบไุว้ 

 

5.8 หลักสูตรมีการด าเนินการเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน การประเมิน
ภาระงานรวมทั้งการให้รางวลัและการยอมรับ อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการประเมิน
คุณภาพการสอนและการวิจัยของคณาจารย์อย่างแท้จริง 

 

AUN QA Criterion 6 การสนับสนุนผู้เรียน (Student Support Services)  
 6.1 หลักสูตรได้แสดงให้เห็นนโยบายการรับเข้าผูเ้รียน เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
และขั้นตอนการรับเข้าหลักสูตรนัน้ และก าหนดไว้อย่างชัดเจน สื่อสาร เผยแพร่ และเป็น
ปัจจุบันอย่างชัดเจน 

 

 6.2 หลักสูตรมีการวางแผนการด าเนินงานในระยะสั้นและระยะยาวของแต่ละ
หลักสตูร ส าหรับการให้บริการด้านวิชาการและทีไ่ม่ใช่ด้านวิชาการ เพื่อยืนยันว่าหลักสูตร
มีทรัพยากรอย่างเพยีงพอ และคณุภาพของการบริการสนับสนุนส าหรับการสอน การวิจัย
และการบริการชุมชน 

 

  6.3 หลักสูตรมีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรยีน ผลการเรยีน และการ
ติดตามภาระงาน ความก้าวหน้าของผู้เรียน ผลงานทางวิชาการ และภาระงาน ด้านการ
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เรียนของผู้เรียน ได้รับการบันทึกและตดิตามอย่างเป็นระบบ ค าติชมและการใหค้วาม
ช่วยเหลือแก่ผูเ้รียนมีการด าเนินการแก้ไขเมื่อจ าเป็นอย่างเหมาะสม 
 6.4 การเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรของผู้เรียนทุกคน การแข่งขันของผู้เรยีน และ
บริการช่วยเหลือผูเ้รียนอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาประสบการณ์การเรยีน ทักษะการท างาน
หรือการได้งานท า 

 

 6.5 ความสามารถ/สมรรถนะของเจ้าหน้าที่สนับสนุนท่ีให้บริการผู้เรยีนของ
หลักสตูร ได้รับการระบุส าหรับการรับสมัครและการใช้งาน ความสามารถเหล่านี้ได้รับการ
ประเมินเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องกับความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย บทบาท และความสัมพันธ์ไดร้ับการก าหนดไว้อย่างดี มีความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า
การให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น 

 

 6.6 การให้บริการผูเ้รียนในรูปแบบต่าง ๆ ต้องไดร้ับการประเมิน เปรียบเทียบ 
และพัฒนาปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพ 

 

AUN QA Criterion 7 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)  
 7.1 ทรัพยากรทางกายภาพในการให้บริการต่าง ๆ จากหลักสูตร ทั้งอุปกรณ์ 
วัสดุ ครภุัณฑ์ ต่าง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีอย่างเพียงพอ พรอ้มใช้ทันยุคทันสมัย 

 

 7.2 ห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี มีความเหมาะสมเป็นปจัจุบัน ทัน
ยุคทันสมัย พร้อมใช้งาน และน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 7.3 มีการจัดท าห้องสมดุดิจิทลั ทันสมัยต่อการใช้งาน ตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 7.4 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่จัดท าข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งาน
ของเจ้าหน้าท่ีและผู้เรยีน 

 

 7.5 มหาวิทยาลัยมโีครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เข้าถึงได้สูง             
ซึ่งช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอน การวิจัย การบริการ 
และการบริหารได้อย่างเตม็ที่ 

 

7.6 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และการเข้าถึงได้
ของผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 

 

7.7 มหาวิทยาลัยจดัให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจท่ีเอื้อ               
ต่อการศึกษาการวจิัย และคุณภาพชีวิตของผู้เรียนและบุคลากร 

 

7.8 ความสามารถ/สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งอ านวยความสะดวก และมปีระเมินเพื่อให้แน่ใจว่าทักษะของพวกเขายังคงได้ปฏิบตัิ
ในระดับที่ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 

 7.9 คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก (ห้องสมดุ ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) อยู่ภายใต้การประเมินและปรบัปรุงตามผลการประเมินที่
เกิดขึ้น 

 

AUN QA Criterion 8 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes)  
 8.1 มีการติดตาม และเปรยีบเทียบผลการด าเนินการเพื่อการปรับปรุงในประเด็น
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามแผน อัตราการออกกลางคัน และระยะเวลาเฉลีย่ในการ
ส าเรจ็การศึกษาของหลักสูตร 
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ข้อก าหนด (Requirements) ระดับ 
 8.2 ความสามารถ/ศักยภาพการท างานเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพอิสระ 
การเป็นผูป้ระกอบการ และความก้าวหน้าในการศึกษาต่อ ได้รับการพิสูจน์ ตดิตาม และ
เปรียบเทยีบที่เหมาะสมของหลักสตูร เพื่อการปรับปรุง 

 

 8.3 ผลงานวิจัยและผลงานสรา้งสรรค์ กิจกรรมที่ด าเนินการโดยคณาจารย์ และ
ผู้เรยีน ไดร้ับการจดัท า ติดตาม และเปรียบเทียบท่ีเหมาะสมของหลกัสูตร เพื่อการ
ปรับปรุง 

 

 8.4 หลักสูตรมีการก าหนดและตดิตามความส าเร็จของผลลัพธ์ของหลักสูตร และ
แสดงให้เห็นข้อมลูดังกล่าวในเชิงประจักษ ์

 

 8.5 หลักสูตรมีกระบวนการในการติดตาม และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร 

 

ระดับในภาพรวม   
 

รายงานจดุเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 

ส าหรับปีการศึกษา 2563 
AUN QA Criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
AUN QA Criterion 2 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and 
Content) 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
AUN QA Criterion 3 กลยุทธ์การเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
AUN QA Criterion 4 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
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ส าหรับปีการศึกษา 2563 
AUN QA Criterion 5 บุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
AUN QA Criterion 6 การสนับสนุนผู้เรียน (Student Support Services) 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
AUN QA Criterion 7 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
AUN QA Criterion 8 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes) 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
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ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
 โดยระบุหลักฐานอ้างอิงในการด าเนินงาน  และข้อมูลประกอบการด าเนินงานแต่ละ
กระบวนการ แต่ละข้ันตอน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา (UP QA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ค คู่มือการใช้ งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา                  

มหาวิทยาลัยพะเยา (UP QA) 
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ประวติัผู้เขียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวติัผู้เขียน 

 

 

 

 

ชือ่ นามสกุล มณมรกต  บ ัวแดง  

ที่อยู่ปัจจุบนั  75 หมู ่ 4 ต้ำบ ลน ้ำแวน อ้ำเภอเชยีงค้ำ จังหวั ดพะเยำ 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2 553 บ ริหำรธุรก ิจ ( บ ธ.บ .) สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรก ิจ 

  มหำวิทย ำลัย นเรศวร 

สถานที่ท างาน คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทย ำลัยพ ะเย ำ 

  19 หมู ่ 2  ต้ำบ ลแมก่ำ อ้ำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ 

ต าแหน่งหน้าที่ปจัจุบัน  นักว ิชำกำรศกึษ ำ  

 



คู่มือปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ด้วย AUN QA Version 4.0


