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คํานํา 
 

ภารกิจหลักท่ีสําคัญอย�างหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ การให�บริการทางวิชาการแก�สังคม โดย
การถ�ายทอดองค$ความรู�ท่ีเป(นประโยชน$ เพ่ือนําไปสู�การพัฒนารวมถึงเสริมสร�างความยั่งยืนแก�ชุมชน
และประเทศชาติสืบไป มหาวิทยาลัยศิลปากรตระหนักและเล็งเห็นถึงบทบาทดังกล�าว จึงส�งเสริมให�มี
การดําเนินงานในด�านบริการวิชาการแก�ชุมชนและสังคมอย�างต�อเนื่องทุกป1 

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ในฐานะหน�วยงานท่ีทําหน�าท่ีสนับสนุนการทํางานของ
มหาวิทยาลัยในด�านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป(นหน�วยงานกลางในการถ�ายทอดองค$ความรู�
ท่ีเป(นประโยชน$ต�องานด�านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเสริมสร�างทักษะ ความรู�และความ
เข�าใจแก�บุคลากร ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได�ถือเอาระบบของการประกันคุณภาพเป(น
เครื่องมือสําคัญ เร�งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู�ศึกษาให�มีความพร�อมเข�าสู�มาตรฐานระดับ
สากล ประกอบกับแนวโน�มของการขับเคลื่อนเข�าสู�ประชาคมอาเซียน สถาบันทางการศึกษาจึงควรเร�ง
สร�างมาตรฐานท้ังการบริหารจัดการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และการผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ
ความรู�ตรงตามความต�องการของตลาดแรงงานท่ีขยายตัวออกไปสู�ระดับภูมิภาคและระดับโลก  

เพ่ือให�เกิดผลลัพธ$ดังกล�าว มหาวิทยาลัยจําเป(นจะต�องแสวงหาเครื่องมือในการประกัน
คุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ อันเป(นท่ีเชื่อถือและยอมรับในระดับสากล การนําตัวชี้วัดตามเกณฑ$ AUN-
QA มาจัดอบรมในครั้งนี้ จึงถือเป(นการเป?ดโอกาสให�ผู�เข�าร�วมอบรมได�เรียนรู�ระบบประกันคุณภาพใน
ระดับอาเซียน และหวังเป(นอย�างยิ่งว�าการเผยแพร�องค$ความรู�นี้ จะเป(นประโยชน$และมีส�วนช�วย
กระตุ�นให�สถาบันทางการศึกษาระดับต�างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ต่ืนตัวสําหรับการแข�งขันของภาค
การศึกษาในอนาคต 

สุดท�ายนี้ ขอขอบคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข�ายสถาบันท้ัง 12 
สถาบันท่ีเข�าร�วมกิจกรรม ส�งผลให�การดําเนินโครงการสําเร็จลุล�วงได�ดีตามวัตถุประสงค$ ท้ังนี้ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจะยังคงยึดม่ันในภารกิจของการให�บริการวิชาการ โดยการนําองค$ความรู�และ
บุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถและความเชี่ยวชาญในแต�ละศาสตร$ มาถ�ายทอดความรู�และ
ประสบการณ$ผ�านการฝDกอบรมและการดําเนินกิจกรรมต�างๆ เพ่ือให�เกิดประโยชน$สูงสุดต�อสังคมและ
ประเทศชาติสืบไป 

 
       
 
         รองศาสตราจารย$ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล 
      รองอธิการบดีฝFายประกันคุณภาพการศึกษา 
                             ประธานคณะทํางาน 
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“โครงการอบรม ‘การเขียน SAR ตามเกณฑ� AUN-QA’ เตรียมพร%อมรับเข%าสู)ประชาคมอาเซียน” 
วันศุกร�ท่ี 12 กรกฎาคม 2556 

 
1. หลักการและเหตุผล 

อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห)งเอเชียตะวันออกเฉียงใต% (Association of South East Asian 
Nations : ASEAN)เปKนองค�กรระหว)างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต% ภายใต%เจตนารมย�
ร)วมกันของประเทศสมาชิก เพ่ือความร)วมมือกันทางการเมืองความม่ันคง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และ
นับต้ังแต)ท่ีมีการขับเคลื่อนเพ่ือเตรียมความพร%อมเข%าสู)ประชาคมอาเซียน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนได%กําหนด
ทิศทางในการท่ีจะพัฒนาศักยภาพองค�กรและบุคลากรให%เข%าสู)การแข)งขันในเวทีสากล มีมาตรฐานท่ียอมรับได%
ในระดับภูมิภาค ดังนั้นบทบาทของภาคการศึกษาของไทยโดยเฉพาะอย)างยิ่งในระดับอุดมศึกษา จึงควรมีส)วน
สําคัญสําหรับการพัฒนาและเตรียมความพร%อมของประชากร ท้ังการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิต
และบุคลากรของไทยท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังการมีทักษะความรู%ท่ีตรงความต%องการของตลาดแรงงานในระดับ
สากล 

ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเล็งเห็นความสําคัญต)อการดําเนินงานตาม
หลักการดังกล)าว และถือเอาระบบของการประกันคุณภาพเปKนเครื่องมือสําคัญ เร)งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และคุณภาพผู%ศึกษาให%มีความพร%อมเข%าสู)มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาเซียน อันท่ีจะช)วย
รักษา ปรับปรุง และสร%างเสริมการเรียนการสอน การทําวิจัยและมาตรฐานทางวิชาการโดยรวมให%แก)สถาบัน 
เพ่ือให%มีความทัดเทียมสามารถแข)งขันได%ในระดับภูมิภาคและระดับโลก มหาวิทยาลัยจึงได%จัดโครงการ “การ
อบรม‘การเขียน SAR ตามเกณฑ� AUN-QA’ เตรียมความพร%อมเข%าสู)ประชาคมอาเซียน” ในวันศุกร�ท่ี 12 
กรกฎาคม 2556 ณ ห%อง 314 – 315 สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให%บุคลากร
มหาวิทยาลัยสามารถสร%างความรู%ความเข%าใจในเกณฑ�คุณภาพของ AUN-QA ตลอดจนสามารถจัดทํารายการ
การประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ� AUN-QA ได%เพ่ือพร%อมรับการเยี่ยมประเมินในอนาคต และมีมาตรฐาน
ทัดเทียมนานาชาติรองรับการเป_ดประชาคมอาเซียนในป̀ ค.ศ. 2015 (2558) ต)อไป 

 
 

2. วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือเป_ดโอกาสให%ผู%เข%าร)วมการอบรมได%แลกเปลี่ยนเรียนรู%เรื่องระบบประกันในระดับอาเซียน และ

สามารถทําความเข%าใจการจัดทํารายงาน SAR ตามเกณฑ� AUN-QA  
2. เพ่ือสนับสนุนให%สถาบัน มีความพร%อมท่ีจะเข%าสู)การประกันคุณภาพระดับอาเซียน รองรับการเป_ด

ประชาชมอาเซียนในป̀ พ.ศ. 2558 
3. เพ่ือเป_ดโอกาสให%สมาชิกเครือข)ายประกันคุณภาพการศึกษาได%แลกเปลี่ยนเรียนรู%และจัดกิจกรรม

ร)วมกัน 
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3. วันเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
 วันศุกร�ท่ี 12 กรกฎาคม 2556 ระหว)างเวลา 8.30 – 16.00 น.  

ณ ห%องประชุม 314-315 สํานักงานอธิการบดีตลิ่งชันมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

4. จํานวนผู#เข#าร%วมโครงการท้ังหมด ประกอบไปด#วย 
สมาชิกเครือข)ายประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ท้ังสิ้น 86 คน ดังนี้ 
1. ผู%บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. คณาจารย�และผู%ปฏิบัติงานด%านประกันคุณภาพฯ ท้ัง 14 คณะวิชา และหน)วยงานสนับสนุน 16 

หน)วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. คณาจารย�และผู%ปฏิบัติงานด%านประกันคุณภาพฯ จากมหาวิทยาลัยภายนอก รวม 12 สถาบัน 

ประกอบไปด%วย 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล%าธนบุรี 
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
- มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ 
- มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- วิทยาลัยทองสุข 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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5. รายละเอียดและแผนดําเนินการ 
 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 

 
พ.ค. 

 
มิ.ย. 

 
ก.ค. 

 
ส.ค. 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ     
2. เตรียมดําเนินการและประชาสัมพันธ�

โครงการ 
    

3. ดําเนินการจัดโครงการ     
4. ประเมินผลโครงการ     
5. นําเสนอผลการดําเนินงานต)อผู%บริหาร     

 
6. วิทยากร 

รองศาสตราจารย� ดร.เรณา พงษ�เรืองพันธุ�  
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
7. ผลท่ีคาดว%าจะได#รับ 

1. ผู%เข%าร)วมโครงการได%แลกเปลี่ยนเรียนรู%และได%รับความรู%ความเข%าใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน 

2. ผู%เข%าร)วมโครงการสามารถทําความเข%าใจการจัดทํารายงาน SAR ตามเกณฑ� AUN-QA และนําไป
ประยุกต�ใช%งานได%ต)อไป 

3. บุคลากรด%านการประกันคุณภาพการศึกษาได%แลกเปลี่ยนประเด็นด%านการประกันคุณภาพการศึกษา
ร)วมกัน 

 
8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด หน)วยนับ 2556 
แผน ผล 

ผลลัพธ�    
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
- ผู%เข%ารับบริการนําความรู%ไปใช%ประโยชน� 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู%รับบริการ/หน)วยงาน/องค�กรท่ีรับบริการ

วิชาการและวิชาชีพต)อประโยชน�จากการบริการ 

 
ร%อยละ 

 
ร%อยละ 

 
82.50 

 
85 

 
83.14 

 
85.28 
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ตัวชี้วัด หน)วยนับ 2556 
แผน ผล 

ผลผลิต    
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนผู%เข%ารับบริการ 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู%รับบริการในกระบวนการให%บริการ 

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา 
- งานบริการวิชาการแล%วเสร็จตามระยะเวลา 

ตัวช้ีวัดเชิงต#นทุน 
- ค)าใช%จ)ายของการให%บริการวิชาการตามงบประมาณท่ีได%รับ

จัดสรร 

 
คน 
 

ร%อยละ 
 

ร%อยละ 
 

บาท 

 
90 
 

80 
 

100 
 

100,000 

 
86 

 
85.83 

 
100 

 
99,385 

 
 
9. ผลการดําเนินงาน 

หัวข%อหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
1. การประกันคุณภาพการศึกษาไทยเม่ือเข%าสู)ประชาคมอาเซียน 
2. ชี้แจงรูปแบบการประเมินโดยใช%เกณฑ� AUN-QA model for programme level (15 Criteria 

and Sub-criteria) 
3. แลกเปลี่ยนปqญหาและอุปสรรค 

 
AUN-QA INDICATORS and CRITERION 
 วิวัฒนาการของ AUN-QA 

- ป̀ ค.ศ. 1995  ก)อต้ังเครือข)ายมหาวิทยาลัยอาเซียนASEAN University Network (AUN) 
- ป̀ ค.ศ. 1998  ก)อต้ังเครือข)ายประกันคุณภาพการศึกษา AUN  (AUN-QA Network) 
- ป̀ ค.ศ. 1999  ก)อต้ัง AUN-QA Network Task Force 
- ป̀ ค.ศ. 2000  ก)อต้ัง the AUN-QA Centre for Chief Quality Officers (CQOs) 
- ป̀ ค.ศ. 2001  AUN-QA Common Policies, Criteria and Strategic Plan 
- ป̀ ค.ศ. 2004  ให%การรับรอง AUN-QA Guidelines 
- ป̀ ค.ศ. 2006  ให%การรับรองการจัดทําคู)มือแนวปฏิบัติ the “Manual for the  

implementation of the Guidelines” 
- ป̀ ค.ศ. 2007  Actual quality assessment atprogramme level 
- ป̀ ค.ศ. 2008  ทําการฝ}กผู%ประเมิน (AUN-QA assessors) 
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- ป̀ ค.ศ. 2011  Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level 
Guidelines for AUN Quality Assessment & Assessors 

- ป̀ ค.ศ. 2011  Training CourseASEAN-QA 
 

ระบบประกันคุณภาพของ AUN-QA 
 ระบบประกันคุณภาพของ AUN-QA ประกอบไปด%วย 3 มิติ ดังนี้ 

1. Strategic 
 

2. Systemic 
 

3. Tactical 
 

มิติแรก Strategic เปKนการประกันคุณภาพระดับสถาบันการศึกษา มิติท่ีสอง Systemic เปKนการ
ประกันคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน มิติท่ีสาม Tactical เปKนการประกันคุณภาพระดับโปรแกรม
หรือหลักสูตรการศึกษา 

การประเมินคุณภาพระดับสถาบันของ AUN-QA (QA at Institutional Level) 
ประกอบไปด%วยเกณฑ� 11 ข%อ ดังรูป โดยเกณฑ�ในแถวแรก (แถบสีเหลือง) หมายถึงการท่ีสถานศึกษา

มีการกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ เป�าหมาย เพ่ือนําไปสู)การตอบสนองความพึงพอใจของผู%มีส)วนได%ส)วนเสีย แถว
ท่ีสอง (แถบสีฟ�า) เปKนการวางแผนของสถานศึกษาเพ่ือนําไปสู)การบรรลุเป�าหมาย ประกอบไปด%วย การแปลง
เป�าหมายไปสู)นโยบายและกลยุทธ� การจัดโครงสร%างการบริหารแลการบริหารทรัพยาการบุคคลและ
งบประมาณ ส)วนแถวท่ีสาม (แถบสีฟ�าอ)อน) เปKนกิจกรรมหลักของสถานศึกษา ได%แก) กระบวนการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยเพ่ือให%เกิดการพัฒนาอย)างต)อเนื่องสถานศึกษาต%องมีระบบการ
ประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเทียบเคียงสมรรถนะด%วย 
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 รายละเอียดเกณฑ�ท้ัง 11 ข%อ ของ AUN-QA (QA at Institutional Level) มีดังนี้ 
1. The Mission Statement 

เกณฑ�การพิจารณา 

- มหาวิทยาลัยมีการกําหนด วิสัยทัศน� พันธกิจ ได%อย)างชัดเจน 
- มีการเผยแพร) วิสัยทัศน� พันธกิจ ให%สาธารณะชนรับทราบ 
- วิสัยทัศน� พันธกิจ ท่ีกําหนด ครอบคลุมบริบทท้ัง ทางวิชาการ และบริการสังคม 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- อะไรคือผลสัมฤทธิ์ของ วิสัยทัศน� พันธกิจ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
- พันธกิจนั้นครอบคลุมวิสัยทัศน�ของมหาวิทยาลัย ทางด%านการวิจัยหรือไม) 
- พันธกิจนั้นครอบคลุมวิสัยทัศน�ของมหาวิทยาลัย ทางด%านสังคมหรือไม) 
- เม่ือเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืนแล%วเปKนอย)างไร 

 
2. The Policy Plan 

เกณฑ�การพิจารณา 

- มีแผนยุทธศาสตร� ท่ีสอดคลอดกับพันธกิจหรือไม) 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีชัดเจนโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน�และพันธกิจหรือไม)  
- มีการกําหนดท่ีนโยบายนําไปสู)แผนกลยุทธหรือไม) 
- ใครเปKนผู%มีส)วนร)วมในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร� 
- นโยบายและแผนยุทธศาสตร�ท่ีกําหนดเปKนท่ีรับทราบกันท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเห็นชอบร)วมกันหรือไม) 
- แผนกลยุทธ� เม่ือเทียบกับ การเป_ดหลักสูตร, การเลือก research fields, การจัดลําดับความสําคัญ

สอดคล%องและเปKนไปได%หรือไม) 
 
3. The  Management 

เกณฑ�การพิจารณา 

- มหาวิทยาลัยมีโครงสร%างการบริหารท่ีชัดเจน โดยมีผู%รับผิดชอบ (ผู%บริหาร) ท่ีชัดเจนตามโครงสร%างการ
บริหาร 
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คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- โครงสร%างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีลักษณะเปKนแบบใด ใช%หลักรวมศูนย�อํานาจ 
(centralized and top down) หรือใช%หลักกระจายอํานาจ(decentralized and bottom up) 

- พนักงาน นักศึกษา และสังคม มีส)วนร)วมกับการบริหารจัดการและตัดสินใจของมหาวิทยาลัยหรือไม) 
 
4. Human Resources 

เกณฑ�การพิจารณา 

- มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรบุคคล ให%มีศักยภาพและอยู)กับมหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบในการประเมินบุคคลอย)างเหมาะสม 
- มีการพัฒนาองค�กรในด%านความรู%ท่ีเกิดจากองค�กร 
- มหาวิทยาลัยมีการจัดระบบการประเมินผลโดยการแต)งต้ังคณะกรรมการในการประเมินผล อย)างน%อย

ป̀ละ 2 ครั้งรวมถึงมีระบบและแนวทางในการเลื่อนเงินเดือนให%กับบุคลากร 
- มีการสนับสนุนทางด%านคุณธรรมจริยธรรม ความซ่ือสัตย� จรรยาบรรณ ให%กับนักศึกษาและบุคลากร 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- มหาวิทยาลัยใช%หลักอย)างไรในการคัดสรรคบุคคลเข%าทํางาน 
- มีระบบประเมินเพียงพอและมีระบบจูงใจคนเข%าทํางานท่ีดีพอหรือไม) 
- การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทําอย)างไร 
- ประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปKนอย)างไร 
- มหาวิทยาลัยทําอย)างไรในการกระตุ%น ส)งเสริม นักศึกษาและบุคลากร ทางด%านคุณธรรมจริยธรรม 

 
5. Funding 

เกณฑ�การพิจารณา 

- มหาวิทยาลัยมีงบประมาณท่ีจะดําเนินการให%ประสบความสําเร็จตามเป�าหมายท่ีวางไว% 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- มหาวิทยาลัยได%รับงบประมาณจากแหล)งใด/อย)างไร 
- มีการบริหารจัดการงบประมาณอย)างโปร)งใสหรือไม) 
- เป�าหมายท่ีกําหนดไว%สามารถเปKนจริงได%ด%วยงบประมาณท่ีต้ังไว%หรือไม) 
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6. Educational Activities 
เกณฑ�การพิจารณาอยู)ในส)วนของ Programme level 

7. Research มีเกณฑ�ย)อย 4 เกณฑ� 
7.1  Governance and Organization 
เกณฑ�การพิจารณา 
- มหาวิทยาลัยมีนโนบายด%านการวิจัยท่ีประกาศให%ทราบท่ัวกัน 
- มีแนวปฏิบัติและระเบียบในการทําวิจัยท่ีชัดเจน 
- มีการสนับสนุนในการวิจัยให%ไปถึงเป�าหมาย 
- มีความมุ)งม่ันในการทําวิจัยท่ีมีมาตรฐานระดับสูง 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- มหาวิทยาลัยมีการจัดต้ังสภาวิจัยหรือไม) และสภาวิจัยมีกลไกในการทํางานอย)างไร 
- มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการหน)วยงานด%านการวิจัยอย)างไรและทํางานอย)างไร 
- มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการงบประมาณด%านการวิจัยอย)างไร มีการหาทุนวิจัยอย)างไร 

 7.2 University Research Policy 
เกณฑ�การพิจารณา 

- มหาวิทยาลัยมีนโยบายด%านการวิจัยท่ีชัดเจน และมีทิศทางการวิจัยรวมถึงกิจกรรมการวิจัยท่ีชัดเจน 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- นโยบายด%านการวิจัยของมหาวิทยาลัยครอบคลุมมิติต)างๆหรือไม) 
 

7.3 The University Intellectual Property Rights Policy 
เกณฑ�การพิจารณา 

- มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับทรัพย�สินทางปqญญา 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการปกป�องทรัพย�สินทางปqญญาหรือไม) 
- กลไกเหล)านั้นสามารถทํางานได%อย)างเพียงพอหรือไม) และมีปqญหาอะไร 
- มหาวิทยาลัยจัดการอย)างไรเก่ียกับปqญหาทางด%านทรัพย�สินทางปqญญาดังกล)าวท่ีเกิดข้ึน 
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 7.4 Code of Conduct for Research/Code of Ethics for Research 
เกณฑ�การพิจารณา 

- มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณนักวิจัยท่ีชัดเจน 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- มหาวิทยาลัยได%มีการกําหนดจรรยาบรรณของนักวิจัยหรือไม) 
- มหาวิทยาลัยมีการแต)งต้ังคณะกรรมการดูแลเรื่องจรรยาบรรณนักวิจัยหรือไม) 
- หากไม)มีคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยจัดการอย)างไรเก่ียวกับปqญหาในประเด็นจรรยาบรรณดังกล)าว 

 
8. The Contribution to Society and the Community 

เกณฑ�การพิจารณา 

- มหาวิทยาลัยมีแนวทางท่ีชัดเจนสําหรับให%คําปรึกษาและการบริการวิชาการแก)สังคมหรือชุมชน 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- มหาวิทยาลัยมีบทบาทอะไรในท%องถ่ิน รวมถึงประเทศชาติ และระดับนานาประเทศ 
- อะไรคือกิจกรรมหลัก ซ่ึงเปKนกิจกรรมไม)หวังผลกําไร ของมหาวิทยาลัย 

 
9. Achievements 

เกณฑ�การพิจารณา 

- มหาวิทยาลัยมีวิธีการ และโอกาสในการตรวจสอบความสําเร็จจากผลลัพธ�ท่ีคาดหวัง 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- ผลลัพธ�ความสําเร็จท่ีตั้งไว%สอดคล%องกับเป�าหมายหรือไม) 
- มีวิธีการวัดความสําเร็จอย)างไร 
- หากผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนไม)เปKนท่ีพอใจหรือไม)บรรลุเป�าหมาย มหาวิทยาลัยจะดําเนินการอย)างไร 
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10. Stakeholder Satisfaction 
เกณฑ�การพิจารณา 

- มหาวิทยาลัยมีวิธีการท่ีจะได%ข%อมูลย%อนกลับจากผู%ใช%บัณฑิต/ชุมชน/ผู%มีส)วนได%ส)วนเสีย 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- มีการประเมินนักศึกษาสมํ่าเสมอหรือไม)นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน โดยประเมินในหัวข%อ
ใด เพียงพอหรือไม) 

- ผลการประเมินเปKนอย)างไร ได%นํามาใช%หรือไม) 
- มีการร%องเรียนร%องทุกข� และเป_ดโอกาสให%นักศึกษา ได%ร%องเรียนหรือไม) เป_ดโอกาสในเรื่องใด รูปแบบ

ใด  

 
11. Quality Assurance and (Inter)national Benchmarking 

เกณฑ�การพิจารณา 

- มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- มีระบบการประเมินคุณภาพภายในหรือไม) อย)างไร 

 
การประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมการศึกษาของ AUN-QA (QA at Programme Level) 
การประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมการศึกษาของ AUN-QA ประกอบไปด%วยเกณฑ� 15 เกณฑ� และ

แต)ละเกณฑ� ยังประกอบไปด%วยเกณฑ�การพิจารณาย)อยๆ ลงไปอีก ซ่ึงเกณฑ�หลักในการประเมินคุณภาพมีดังนี้ 

 



11 | P a g e  
 

1. ผลลัพธ�การเรียนรู%ท่ีคาดหวัง (Expected learning outcome)  
เกณฑ�การพิจารณา 

- หลักสูตรพัฒนาข้ึนเพ่ือส)งเสริมการเรียนรู% วิธีการเรียน และปลูกฝqงให%ผู%เรียนมีแนวทางการเรียนรู%
ตลอดชีวิต 

- หลักสูตรพัฒนาบัณฑิตให%มีความสามารถ และสมรรถนะในสาขาวิชาท่ีศึกษา รวมถึงมีทักษะการเปKน
ผู%นํา สามารถเข%าสู)ตลาดงาน และพัฒนาอาชีพของตน 

- หลักสูตรกําหนดผลลัพธ�การเรียนรู%ท่ีชัดเจน สอดคล%องและสะท%อนกับความต%องการหรือความจําเปKน
ของผู%ใช%บัณฑิตหรือผู%มีส)วนได%ส)วนเสีย (ผู%มีส)วนได%ส)วนเสียมีโอกาสเข%ามามีส)วนร)วมในการกําหนดหรือ
พัฒนาหลักสูตร) 

รายการตรวจสอบ โดยมีระดับคุณภาพและระดับความต%องการพัฒนา Rating Scale ต้ังแต) 1-7  

- หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรู%ท่ีชัดเจน 
- หลักสูตรส)งเสริมการเรียนรู%ตลอดชีวิต 
- ผลการเรียนรู%ท่ีคาดหวังครอบคลุมความรู%และทักษะท่ัวไป และทักษะเฉพาะสาขา 
- ผลการเรียนรู%ท่ีคาดหวังสะท%อนความต%องการของผู%มีส)วนได%ส)วนเสีย 

 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- ทําไมเราจึงต%องจัดการศึกษา 
- ปรัชญาทางการศึกษาท่ีอยู)เบ้ืองหลังการกําหนดหลักสูตรคืออะไร 
- อะไรคือผลลัพธ�ท่ีคาดหวัง สอดคล%องกับเป�าหมายของสภาวิชาการหรือไม) 
- หลักสูตรสอดคล%องกับความต%องการของตลาดแรงงานหรือไม) 
- อาจารย�และนักศึกษารู%ผลลัพธ�การเรียนรู% (LO) หรือไม) อย)างไร 
- จะมีการดําเนินการอย)างไรต)อไปเพ่ือให%เกิดผลลัพธ�การเรียนรู%ท่ีเปKนรูปธรรม เช)น ทักษะต)างๆ ทัศนคติ 

หรือคุณธรรมจริยธรรมเปKนต%น 
- มีการทบทวนผลลัพธ�การเรียนรู%หรือไม) 
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2. รายละเอียดของหลักสูตร (Programme specification)  
เกณฑ�การพิจารณา 

- มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร)หลักสูตรท่ีจัดโดยสถานศึกษาต)อสาธารณชน ท่ีให%ข%อมูลเก่ียวกับผลการ
เรียนรู%ท่ีคาดหวังของหลักสูตรท่ีจะเกิดข้ึนกับผู%เรียน ได%แก) ความรู%ความเข%าใจ ทักษะสําคัญต)างๆ เช)น 
ทักษะการสื่อสาร ทักษะเชิงตัวเลข ทักษะการใช%เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการเรียนรู% ทักษะ
ทางปqญญา รวมถึงทักษะเฉพาะสาขาวิชา 

- ให%ข%อมูลเก่ียวกับผลการเรียนรู%ท่ีคาดหวังจากการเรียนรู%ของหลักสูตร เช)น เรื่องความรู% ทักษะ เจตคติ 
และวิธีการท่ีจะให%บรรลุผลท่ีคาดหวัง และการนําหลักสูตรไปใช% 

รายการตรวจสอบ โดยมีระดับคุณภาพและระดับความต%องการพัฒนา Rating Scale ต้ังแต) 1-7 

- มหาวิทยาลัยประกาศใช%รายละเอียดของหลักสูตร 
- รายละเอียดของหลักสูตรแสดงถึงผลการเรียนรู%ท่ีคาดหวัง พร%อมท้ังวิธีการท่ีจะบรรลุผล 
-  รายละเอียดของหลักสูตรให%ข%อมูลท่ีเพียงพอต)อผู%มีส)วนได%ส)วนเสีย 

 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- มหาวิทยาลัยมีรายละเอียดหลักสูตรท่ีจัดโดย AUN-QA หรือไม)  
- กระบวนการทบทวนหรือพิจารณาหลักสูตรคืออะไร 
- มีการเผยแพร)รายละเอียดหลักสูตรให%เปKนท่ีรับทราบแก)สาธารณชน และผู%มีส)วนได%ส)วนเสียหรือไม) 

 
3. Programme structure and content 

เกณฑ�การพิจารณา 

- หลักสูตรมีความสมดุลกันระหว)างเนื้อหาเฉพาะทาง และความรู% ทักษะท่ัวไป ซ่ึงสอดคล%องกับความ
ต%องการของผู%มีส)วนได%ส)วนเสีย 

- หลักสูตรสะท%อนวิสัยทัศน� พันธกิจ เป�าหมายวัตถุประสงค�ของสถานศึกษา และเปKนท่ีรับทราบของ
บุคลากรและนักศึกษา 

- โครงสร%างของหลักสูตรแสดงให%เห็นถึงรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาข้ันก%าวหน%า รายวิชาเฉพาะสาขา และ
โครงงานหรือวิทยานิพนธ� อย)างชัดเจน และครบถ%วน 
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ตัวอย)างรายการตรวจสอบ โดยมีระดับคุณภาพและระดับความต%องการพัฒนา Rating Scale ต้ังแต) 1-7 

- เนื้อหาของหลักสูตรมีความสมดุลระหว)างความรู%และทักษะท่ัวไป และความรู%และทักษะเฉพาะสาขา 
- หลักสูตรสะท%อนวิสัยทัศน� และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
- การมีส)วนในการบรรลุผลการเรียนรู%ท่ีคาดหวังของแต)ละรายวิชามีความชัดเจน 

 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- เนื้อหาของหลักสูตร สะท%อนวิสัยทัศน�และพันธกิจของมหาวิทยาลัยหรือไม) 
- เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัยเปKนปqจจุบันหรือไม) 
- มีความเชื่อมโยงระหว)างหลักสูตรพ้ืนฐานและหลักสูตรเฉพาะสาขาหรือไม)  

 
4. กลยุทธ�การจัดการเรียนและการสอน (Teaching and learning strategy) 

เกณฑ�การพิจารณา 

- มีการสนับสนุนให%อาจารย�นําการเรียนรู%แบบ Action Learning คือ กระบวนการเรียนรู%โดยอาศัยการ
ทํางานจากปqญหาจริงและประสบการณ�  

- มีการเรียนรู%โดยใช%นักศึกษาเปKนศูนย�กลาง 
- การเรียนรู%โดยใช%หลักการเรียนรู%แบบผู%ใหญ) (Adult Learning) มีสภาพท่ีผ)อนคลาย ไม)เปKนทางการ มี

ความยืดหยุ)น และมีการพัฒนาทางด%านทักษะทางปqญญาเพ่ือให%นักศึกษาคิดเปKนทําเปKน คิดเปKนระบบ 
และมีวิธีการประเมินการพัฒนาการเรียนรู% 

รายการตรวจสอบ โดยมีระดับคุณภาพและระดับความต%องการพัฒนา Rating Scale ต้ังแต) 1-7 

- คณะหรือภาควิชา มีกลยุทธ�การเรียนการสอนท่ีชัดเจน 
- ทําให%นักศึกษาได%ใช%ความรู%ทางวิชาการได%หรือไม) 
- เน%นผู%เรียนเปKนสําคัญและมีการกระตุ%นให%เกิดการเรียนรู% และมีการให%วิธีการเรียนรู% 
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คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- มีการแชร�การจัดการเรียนและการสอน ระหว)างอาจารย�ผู%ร)วมงานหรือไม) 
- มีการจัดสภาพแวดล%อมในการเรียนท่ีกระตุ%นให%เกิดการเรียนรู%และการแลกเปลี่ยนหรือไม) อย)างไร 
- มีการสร%างความพึงพอใจให%แก)บัณฑิต ผู%เรียน สาขาวิชาหรือไม) 
- เน%นการเรียนรู%ด%วยตนเองหรือไม) 
- ขนาดของชั้นเรียน (class size) เปKนอย)างไร 
- มีฝ}กงาน สัมมนา ต)างๆ หรือไม) และมีปqญหาอย)างไร 
- มีผลงานวิจัยอยู)ในหลักสูตรหรือไม) 
- มีการติดตาม ประเมิน การเรียนการสอนหรือไม) 

 
5. การประเมินผู%เรียน (Student assessment) 

เกณฑ�การพิจารณา 

- การประเมินครอบคลุมเรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาใหม) ความก%าวหน%าในการศึกษาของผู%เรียน และ
การทดสอบก)อนจบการศึกษา 

- การประเมินมีความเท่ียงตรง มีมาตรฐาน 
- ผู%เรียนมีช)องทางการอุทธรณ�อย)างมีเหตุผล 

ตัวอย)างรายการตรวจสอบ โดยมีระดับคุณภาพและระดับความต%องการพัฒนา Rating Scale ต้ังแต) 1-7 

- การประเมินเปKนแบบอิงเกณฑ� 
- การประเมินผู%เรียนใช%วิธีการท่ีหลากหลาย 
- การประเมินผู%เรียนสะท%อนผลการเรียนรู%ท่ีคาดหวังและเนื้อหาของหลักสูตร 
- วิธิการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
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6. คุณภาพอาจารย� (Academic staff quality) 

เกณฑ�การพิจารณา 

- ความสามารถในการสอนของอาจารย� ใช%วิธีการท่ีหลากหลาย เลือกวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือสร%างผล
การเรียนรู%ท่ีคาดหวัง 

- มีจํานวนอาจารย�เพียงพอ 
- มีการสรรหา และสนับสนุนข้ันพ้ืนฐานแก)อาจารย� 
- กําหนดบทบาทหน%าท่ีของอาจารย�ไว%อย)างชัดเจน และทราบโดยท่ัวกัน 
- มีการจัดภาระงานอย)างเหมาะสม 

ตัวอย)างรายการตรวจสอบ โดยมีระดับคุณภาพและระดับความต%องการพัฒนา Rating Scale ต้ังแต) 1-7 

- อาจารย�มีความสามารถในงานท่ีได%รับผิดชอบ 
- อาจารย�เพียงพอและเหมาะสมในการบริหารหลักสูตร 
- มีกลไกการมีส)วนร)วมของอาจารย� 
- มีระบบการประเมินท่ีประสิทธิภาพ 
- มีการสิ้นสุดการจ%างในลักษณะใด 
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คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- อาจารย�มีศักยภาพเพียงพอต)อการปฏิบัติหน%าท่ีหรือไม) 
- มีปqญหาอะไรเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล โครงสร%างของอายุของอาจารย� นโยบายในการจ%าง

อาจารย�เปKนอย)างไร จํานวนชั่วโมงในการสอนเปKนอย)างไร จํานวนชั่วโมงของการบริการให%คําปรึกษา
แก)นักศึกษามีหรือไม) อย)างไร 

- มีโครงสร%าง กระบวนการ พัฒนาอาจารย�ท่ีครบถ%วนหรือไม) 
- ระบบประเมินมีประสิทธิภาพหรือไม) 

 
7. คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support staff quality) 

เกณฑ�การพิจารณา 

- มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุนในแต)ละด%านท่ีเพียงพอและเหมาะสม ท้ังในด%านห%องสมุด 
ห%องปฏิบัติการ การบริหาร และการบริการนักศึกษา 

ตัวอย)างรายการตรวจสอบ โดยมีระดับคุณภาพและระดับความต%องการพัฒนา Rating Scale ต้ังแต) 1-7 

- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานท้ังในด%าน ห%องสมุด ห%องปฏิบัติงาน ห%องคอมพิวเตอร� และด%านบริการนักศึกษา 
มีความสามารถเพียงพอและมีการให%บริการท่ีก)อให%เกิดความพึงพอใจหรือไม) 
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คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม) 

 
8. คุณภาพนักศึกษา (Student quality) 

เกณฑ�การพิจารณา 

- มีนโยบายการรับนักศึกษาท่ีชัดเจน มีการกําหนดหลักเกณฑ�การรับนักศึกษา และมีการทบทวนเปKน
ระยะ 

ตัวอย)างรายการตรวจสอบ โดยมีระดับคุณภาพและระดับความต%องการพัฒนา Rating Scale ต้ังแต) 1-7 

- มีนโยบายรับนักศึกษาเข%าสู)หลักสูตรท่ีชัดเจน 
- มีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีเหมาะสม 
- ภาระงานในการเรียนของนักศึกษาสอดคล%องกับภาระงานเรียนท่ีกําหนดในหลักสูตร 

 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- มีการวิเคราะห�พัฒนาการของผู%เรียนอย)างไร และมีปqญหาอย)างไร 
- สิ่งอํานวยความสะดวกต)างๆ เพียงพอต)อจํานวนนักศึกษาหรือไม) 
- มีการคัดเลือกนักศึกษาอย)างไร จํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนหรือคงท่ีหรือลดลงอย)างไร เพราะอะไร 
- มีโปรแกรมท่ีเชื่อมโยงกับระดับมัธยมศึกษาหรือไม) เพ่ือให%ได%นักศึกษาท่ีมีคุณภาพในการเข%าเรียน 

 
9. การให%คําปรึกษาและสนับสนุนนักศึกษา (Student advice and support) 

เกณฑ�การพิจารณา 

- มหาวิทยาลัยมีระบบการบันทึกและติดตามความก%าวหน%าของนักศึกษา ให%ข%อมูลย%อนกลับแก)นักศึกษา 
มีการแก%ไขในกรณีท่ีจําเปKน 

- มีการจัดสภาพแวดล%อมในการเรียนรู%ท่ีเหมาะสมเพ่ือให%เกิดการเรียนรู%อย)างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย)างยิ่งในเรื่องของสภาพจิตใจ 

 



18 | P a g e  
 

ตัวอย)างรายการตรวจสอบ โดยมีระดับคุณภาพและระดับความต%องการพัฒนา Rating Scale ต้ังแต) 1-7 

- มีระบบติดตามความก%าวหน%าในการเรียนของนักศึกษา 
- นักศึกษาได%รับการให%คําปรึกษาทางวิชาการ การช)วยเหลือในด%านอ่ืน 
- ระบบการติดตามนักศึกษามีความเหมาะสม 
- นักศึกษามีความพึงพอใจต)อสภาพแวดล%อมด%านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจ 

 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- มีการให%บริการนักศึกษาทางด%านวิชาการ การให%คําปรึกษา สุขภาพ กีฬา ทุนการศึกษา การหางานทํา 
หอพักและบริการนักศึกษาทางด%านต)างๆ หรือไม) 

 
10. สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสร%างพ้ืนฐาน (Facilities and infrastructure) 

เกณฑ�การพิจารณา 

- วัสดุอุปกรณ� เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพอเพียง มีประสิทธิภาพ ทันสมัยพร%อมท่ีจะ
ใช%งาน  

- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- มีศูนย�คอมพิวเตอร�ของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดโครงสร%างพ้ืนฐานด%านเครือข)ายคอมพิวเตอร� เพ่ือให%

ภายในมหาวิทยาลัยสามารถใช%ประโยชน�จากเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการสอน การวิจัยและ
พัฒนา การบริการ และการบริหารจัดการ 

- มีมาตรฐานความปลอดภัย ด%านสุขภาพ ด%านสิ่งแวดล%อม ในทุกๆ มิติ 

ตัวอย)างรายการตรวจสอบ โดยมีระดับคุณภาพและระดับความต%องการพัฒนา Rating Scale ต้ังแต) 1-7 

- ห%องเรียนและอุปกรณ�มีจํานวนเพียงพอ 
- หนังสือและสื่อการเรียนรู%ในห%องสมุดมีจํานวนเพียงพอและทันสมัย 
- ห%องปฏิบัติการมีเพียงพอและทันสมัย 
- สิ่งสนับสนุนด%านคอมพิวเตอร�มีเพียงพอและทันสมัย 
- สิ่งแวดล%อมด%านสุอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเปKนไปตามข%อกําหนดในทุกมิติ 
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11. กระบวนการประกันคุณภาพการเรียนการสอน (Quality assurance of teaching and 

learning process) 
เกณฑ�การพิจารณา 

- หลักสูตรพัฒนาโดยการมีส)วนร)วมของคณะกรรมการคุณภาพของคณะ คณะกรรมการหลักสูตร 
นักศึกษา ผู%ใช%บัณฑิต และองค�กรวิชาชีพ หรือโดยกลุ)มบุคคลผู%เชี่ยวชาญ 

- มีการทบทวนหลักสูตร และปรับปรุงให%เหมาะสม 
- นักศึกษามีส)วนร)วมในการประเมินการเรียนการสอน 

ตัวอย)างรายการตรวจสอบ โดยมีระดับคุณภาพและระดับความต%องการพัฒนา Rating Scale ต้ังแต) 1-7 

- หลักสูตรได%รับการพัฒนาโดยการมีส)วนร)วมของอาจารย� และผู%เก่ียวข%อง อันได%แก) นักศึกษา ความ
ต%องการของตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรได%รับการประเมินอย)างสมํ่าเสมอตามรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
- มีระบบการประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู% และปรับปรุงอย)าง

ต)อเนื่อง 
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คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- ใครเปKนผู%รับผิดชอบหรือมีส)วนร)วมในการจัดทําหลักสูตร 
- อาจารย�และนักศึกษามีส)วนร)วมอย)างไรในการพัฒนาหลักสูตร 
- ผู%มีส)วนได%ส)วนเสียมีบทบาทอะไรในการทบทวน หรือการพัฒนาหลักสูตร 
- เม่ือมีการจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตร มีการ benchmarking กับใคร 
- มีการปรับปรุงคุณภาพอย)างต)อเนื่องหรือไม) 
- มีคณะกรรมการในการกํากับติดตามหรือไม) อย)างไร การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์หรือไม) อย)างไร 

 
12. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (Staff development activities) 

เกณฑ�การพิจารณา 

- มีการระบุความต%องการจําเปKนในการฝ}กอบรมและพัฒนาอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุนอย)าง
เปKนระบบ โดยสอดคล%องกับความต%องการของบุคคล และความจําเปKนของสถาบัน 

ตัวอย)างรายการตรวจสอบ โดยมีระดับคุณภาพและระดับความต%องการพัฒนา Rating Scale ต้ังแต) 1-7 

- มีแผนการฝ}กอบรมและพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
- มีกิจกรรมการฝ}กอบรมและพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- ใครคือผู%รับผิดชอบในการฝ}กอบรมพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
- มีกระบวนการฝ}กอบรมและวางแผนการพัฒนาบุคลากรอย)างไร 
- การฝ}กอบรมพัฒนาสะท%อนสะท%อนวิสัยทัศน�และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยหรือไม) 
- จํานวนชั่วโมงของบุคลากรท่ีได%รับการฝ}กอบรมในหนึ่งป̀ต)อคนคิดเปKนเท)าไร 
- งบประมาณท่ีใช%ในการพัฒนาบุคลากรคิดเปKนร%อยละเท)าใดของงบประมาณมหาวิทยาลัยท้ังหมด 
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13. ข%อมูลย%อนกลับของผู%มีส)วนได%ส)วนเสีย (Stakeholders feedback) 
เกณฑ�การพิจารณา 

- มหาวิทยาลัยจัดให%มีการประเมินหลักสูตร และการประเมินรายวิชา โดยการมีส)วนร)วมของผู%มีส)วนได%
ส)วนเสีย 

ตัวอย)างรายการตรวจสอบ โดยมีระดับคุณภาพและระดับความต%องการพัฒนา Rating Scale ต้ังแต) 1-7 

- มีการเก็บข%อมูลย%อนกลับจากตลาดแรงงานอย)างเหมาะสม 
- มีการเก็บข%อมูลย%อนกลับจากนักศึกษาและศิษย�เก)าอย)างเหมาะสม 
- มีการเก็บข%อมูลย%อนกลับจากบุคลากรอย)างเหมาะสม 

 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- มหาวิทยาลัยได%มีการดําเนินการติดตามและตรวจสอบ ข%อมูลย%อนกลับจากตลาดแรงงานผู%ใช%บัณฑิต 
บุคลาการ นักศึกษาและศิษย�เก)าหรือไม) 

 
14. ผลลัพธ� (Output) 

เกณฑ�การพิจารณา 

- คุณภาพของผู%สําเร็จการศึกษาเปKนไปตามผลการเรียนรู%ท่ีคาดหวังและความต%องการของผู%ใช%บัณฑิต 
กิจกรรมการวิจัยของอาจารย�และนักศึกษาสอดคล%องกับความต%องการของผู%มีส)วนได%ส)วนเสีย 

ตัวอย)างรายการตรวจสอบ โดยมีระดับคุณภาพและระดับความต%องการพัฒนา Rating Scale ต้ังแต) 1-7 

- อัตราการสําเร็จการศึกษาเปKนท่ีน)าพึงพอใจ และอัตราการออกกลางเทอมอยู)ในระดับท่ียอมรับได% 
- ระยะเวลาท่ีใช%ในการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู)ในระดับท่ีน)าพอใจ 
- ผู%ใช%บัณฑิตมีความพึงพอใจ 
- กิจกรรมการวิจัยของอาจารย�และนักศึกษาอยู)ในระดับท่ีน)าพึงพอใจ 
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คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- เกณฑ�มาตรฐานคุณภาพโดยเฉลี่ยของบัณฑิตท่ีจบอยู)ในระดับน)าพอใจหรือไม) 
- ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาโดยเฉลี่ย ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เปKนอย)างไร น)าพึงพอใจ

หรือไม) 
- คุณภาพของผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ�เปKนอย)างไร มีแนวโน%มอย)างไรในอนาคต และเปรียบเทียบกับคู)แข)ง

แล%วเปKนอย)างไร 

 
15. ความพึงพอใจของผู%มีส)วนได%ส)วนเสีย (Stakeholders satisfaction) 

เกณฑ�การพิจารณา 

- ผู%มีส)วนได%ส)วนเสียหรือผู%ใช%บัณฑิตมีความพึงพอใจต)อหลักสูตร และคุณภาพของผู%สําเร็จการศึกษา 

ตัวอย)างรายการตรวจสอบ โดยมีระดับคุณภาพและระดับความต%องการพัฒนา Rating Scale ต้ังแต) 1-7 

- ข%อมูลป�อนกลับจากผู%มีส)วนได%ส)วนเสียหรือผู%ใช%บัณฑิตอยู)ในระดับท่ีน)าพอใจ 

 

คําถามเพ่ือการวินิจฉัยของผู%ประเมิน 

- มหาวิทยาลัยทราบหรือไม)ว)านักศึกษามีความคิดเห็นอย)างไรต)อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
- มหาวิทยลัยจัดการกับปqญหาข%อร%องเรียนของนักศึกษาอย)างไร 
- ศิษย�เก)ามีการให%ข%อมูลย%อนกลับด%านอะไรบ%าง และมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงอย)างไร 
- ตลาดแรงงานหรือผู%ใช%บัณฑิตมีความพึงพอใจต)อบัณฑิตท่ีจบหรือไม) 
- ผู%ใช%บัณฑิตมีข%อเสนอแนะหรือข%อคิดเห็นอย)างไรเก่ียวกับบัณฑิต และตลาดแรงงานต%องการใช%ผู%ใช%

บัณฑิตในด%านอะไรบ%าง 
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AUN-QA มีการวัด/การให%คะแนน (Rating Scale) อย)างไร 
 การประเมินคุณภาพของ AUN-QA ใช%ระบบการประเมินจากคะแนนเต็ม 7 โดยการกําหนดค)า
คะแนนและการแปลความหมายดังนี้  

คะแนน การแปลความหมายคะแนน การแปลความหมายเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

ไม)มีการดําเนินการใดๆ (ไม)มีเอกสารหลักฐาน 
หรือไม)มีแผน) 
อยู)ในข้ันการวางแผน 
 
มีเอกสารหลักฐาน แต)ไม)ชัดเจน 
 
มีเอกสารหลักฐานท่ีชัดเจน 
 
เอกสารหลักฐานชัดเจนมีประสิทธิภาพตามท่ี
คาดหวัง 
เ ปK น ตั ว อย) า ง ขอ งก า รป ฏิ บั ติ ท่ี ดี  ( Good 
Practices) 
ดีเลิศ (ระดับ world class) 

ไม)มีคุณภาพอย)างยิ่ง จําเปKนต%องเร)งปรับปรุง
อย)างเร)งด)วน 
ยังไม)มีคุณภาพ จําเปKนต%องมีการปรับปรุง
พัฒนา 
ยังไม)มีคุณภาพ ต%องการการปรับปรุงพัฒนา
เล็กน%อยจะทําให%มีคุณภาพดีข้ึน 
มี คุณภาพตามท่ีคาดหวัง ตามเกณฑ�ของ 
AUN-QA 
คุณภาพเหนือกว)าระดับท่ี AUN-QA กําหนด 
 
เปKนแบบอย)างท่ีดีได% 
 
คุณภาพดีเลิศ มีการปฏิบัติท่ีเปKนเลิศ 

 
 

การเขียน SAR ตามเกณฑ� AUN-QA 
 รูปแบบการเขียน SAR ของ AUN-QA ประกอบไปด%วย 4 ส)วน ดังนี้ 

Part 1 : Introduction 
- สารบัญ 
- บทสรุปผู%บริหาร 
- โครงสร%างมหาวิทยาลัย 
- ประวัติและความเปKนมาของมหาวิทยาลัยโดยสรุป 

Part 2 : AUN-QA Criteria Requirement 
- การประเมินตนเองตามเกณฑ�ด%านต)างๆ ของ AUN-QA 

Part 3 : Strengths and Weaknesses Analysis 
- ข%อสรุปจุดแข็งมหาวิทยาลัย 
- ข%อสรุปจุดอ)อนของมหาวิทยาลัย 
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- ผลการประเมิน 
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

Part 4 : Appendices 
- การอภิธานคําศัพธ�เฉพาะทางต)างๆ 
- ข%อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
หลัก/แนวทางในการเขียน SAR โดยสรุป 

- เขียนเพ่ือเปKนการประเมินหลักสูตรของตนเอง ท้ังปริมาณและคุณภาพ 
- เขียนเพ่ือใช%เปKนข%อมูลสําหรับวิเคราะห�และปรับปรุงหลักสูตร 
- ใช%รูปแบบของ AUN-QA criteria 
- เน%นขอมูลท่ีเปKนจริง ชัดเจน และตรงประเด็น อธิบาย ใคร ท่ีไหน เม่ือไร อย)างไร  
- มีการอ%างอิงและเชื่อมโยงกับหลักฐานไว%ในรายงาน 
- มีการแปลเปKนภาษาอังกฤษ 
- มีการให%ความหมายหรืออธิบายศัพทธ�เฉพาะทาง 

 
ในการเขียนโดยท่ัวไปจะมีท้ังรูปแบบการเขียนเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ หรือเชิงผสมผสาน เช)น การเขียน

ในเชิงคุณภาพ จะอยู)ใน Criterion ท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 9 โดยจะเริ่มด%วยคําถามดังต)อไปนี้ 

Criterion 1, 2, 3, 4, 5, 9 

อะไร คืออะไร ? 
(ให%อธิบายเรื่องตามหัวข%อ หรือสถานการณ�ต)างๆ) 

อย)างไร ทําอย)างไร ? 
ทําเม่ือไร ? 
ทําท่ีไหน ? 
ใครมีส)วนเก่ียวข%อง ? 
(ให%อธิบายวิธีการหรือกระบวนการต)างๆ) 

ทําไม ทําไมถึงเปKนเช)นนี้ ? 
(ให%อธิบายสาเหตุ หรือแผน/แนวทาง ท่ีจะช)วยในการแก%ไข) 

 
 

 

 



25 | P a g e  
 

การเขียน SAR ในเชิงปริมาณ จะอยู)ใน Criterion ท่ี 14 และ 15 โดยจะเริ่มต%นด%วยคําถามดังต)อไปนี้ 

Criterion 14 และ 15 

อะไร ผลลัพธ�และวิธีการบรรลุเป�าหมายในปqจจุบันคืออะไร ? 
ผลลัพธ�และวิธีการบรรลุเป�าหมายในอดีตคืออะไร ? 
เป�าหมายคืออะไร ? 
แนวโน%มคืออะไร ? 
(ให%อธิบายผลลัพธ� และวิธีการบรรลุเป�าหมาย) 

อย)างไร จะมีวิธีการดําเนินการอย)างไรให%ประสบผลสําเร็จ เม่ือเทียบกับการดําเนินงานในป̀ท่ีผ)านมา ? 
จะมีวิธีการดําเนินการอย)างไรให%ประสบผลสําเร็จ เม่ือเทียงกับคู)แข)ง ? 
 (ให%อธิบายวิธีการท่ีจะดําเนินงาน เม่ือเปรียบเทียบกับข%อต)างๆ) 

ทําไม 
 

ทําไมถึงมีผลการดําเนินงานเปKนเช)นนี้ ? 
(ให%อธิบายสาเหตุ หรือแผน/แนวทาง ท่ีจะช)วยในการแก%ไข) 

การเขียน SAR ในเชิงผสมท้ังปริมาณและคุณภาพ จะอยู)ใน Criterion ท่ี 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 
โดยจะเริ่มต%นด%วยคําถามดังต)อไปนี้ 

Criterion ท่ี 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 
อะไร คืออะไร ? 

( ใ ห% อ ธิ บ า ย เ รื่ อ ง ต า ม หั ว ข% อ  ห รื อ
สถานการณ�ต)างๆ) 

ผลลัพธ�และวิธีการบรรลุเป�าหมายในปqจจุบันคือ
อะไร ? 
ผลลัพธ�และวิธีการบรรลุเป�าหมายในอดีตคือ
อะไร ? 
เป�าหมายคืออะไร ? 
แนวโน%มคืออะไร ? 
(ให%อธิบายผลลัพธ� และวิธีการบรรลุเป�าหมาย) 

อย)างไร ทําอย)างไร ? 
ทําเม่ือไร ? 
ทําท่ีไหน ? 
ใครมีส)วนเก่ียวข%อง ? 
(ให%อธิบายวิธีการหรือกระบวนการต)างๆ) 

จะมีวิ ธี การ ดํา เนินการอย) า ง ไร ให%ประสบ
ผลสําเร็จ เม่ือเทียบกับการดําเนินงานในป̀ท่ีผ)าน
มา ? 
จะมีวิ ธี การ ดํา เนินการอย) า ง ไร ให%ประสบ
ผลสําเร็จ เม่ือเทียงกับคู)แข)ง ? 
 ( ให% อ ธิ บ ายวิ ธี ก า ร ท่ี จ ะ ดํ า เนิ น ง าน  เ ม่ื อ
เปรียบเทียบกับข%อต)างๆ) 

ทําไม ทําไมถึงเปKนเช)นนี้ ? 
(ให%อธิบายสาเหตุ หรือแผน/แนวทาง ท่ีจะ
ช)วยในการแก%ไข) 

ทําไมถึงมีผลการดําเนินงานเปKนเช)นนี้ ? 
(ให%อธิบายสาเหตุ หรือแผน/แนวทาง ท่ีจะช)วย
ในการแก%ไข) 
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การทบทวน SAR 
 เม่ือทําการเขียน SAR ตามข้ันตอนแล%ว จะต%องมีการทบทวนและรวมเล)มให%ครบถ%วนทุกเกณฑ� มี
ข%อมูลท่ีครบถ%วนถูกต%องสมบูรณ� และมีหลักฐานชัดเจน รวมถึงการตรวจคําผิดและแก%ไข 
 
 ข้ันตอนการวางแผนการประเมิน 

 
1. สื่อสารให%บุคลากรในองค�กรรับทราบถึงวิธีการและรูปแบบการประเมิน 
2. วางแผนการจัดทํา รวบรวมข%อมูลหลักฐาน และเริ่มเขียน SAR ทบทวน และตรวจสอบข%อมูล 
3. ประชาสัมพันธ� สื่อสาร ข%อมูล SAR ให%ทุกคนรับทราบ เพ่ือพร%อมท่ีจะรับการประเมิน 
4. จัดทีม ผู%ประเมิน ซ่ึงมาจากบุคลากรภายในสถาบัน เพ่ือทําการประเมินเองในรอบแรก ก)อนท่ีผู%

ประเมินภายนอกของ AUN-QA จะเข%าตรวจเยี่ยม 
5. นําข%อมูลย%อนกลับจากการประเมินมาปรับปรุง SAR ฉบับจริง เพ่ือพร%อมรับการตรวจเยี่ยม 
6. นัดหมาย สร%างความเข%าใจร)วมกันของบุคลากร ว)าผลงานท่ีผ)านมาและมหาวิทยาลัยเปKนอย)างไร 
7. พร%อมรับการประเมิน 

 
ตอบคําถามและแลกเปล่ียนข#อคิดเห็น 
Q : นอกจากการเขียน SAR เปKนภาษาอังกฤษแล%ว หลักฐานท่ีใช%ในการประเมิน ต%องเตรียมเปKนภาษาอังกฤษ 
ด%วยหรือไม) 
 
A : ตัวอย)างหลักฐานท่ีใช%ของประเทศอ่ืนๆ เช)น อินโดนีเซีย หรือ ฟ_ลิปป_นส� จะอาศัยการทําใบปะหน%าเปKนการ
สรุปข%อมูลของหลักฐานชิ้นนั้นๆ โดยย)อ และคณะกรรมการท่ีเปKนผู%ตรวจหนึ่งท)านจะเปKนคนในประเทศ 
(Local) ท่ีมหาวิทยาลัยนั้นๆ ต้ังอยู) ซ่ึงจะช)วยดูว)าหลักฐานชิ้นนั้น ใช)หรือไม) สาเหตุท่ีจําเปKนจะต%องมีบุคคล
ภายในประเทศร)วมอยู)ในคณะกรรมการด%วยนั้น นอกจากเรื่องหลักฐานแล%ว ยังเปKนเรื่องของการท่ีผู%ตรวจ
ประเมินจําเปKนจะต%องมีส)วนในการเข%าใจวัฒนธรรม หรือข%อมูลภายในประเทศด%วย และนอกจาก
คณะกรรมการแล%วยังมีผู%ช)วยกรรมการท่ีคอยทําหน%าท่ีประสานงานอีกด%วย 
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Q : วิธีการสรุปคะแนน ผลลัพธ�สุดท%ายของการตรวจ โดย AUN-QA เหมือนของการประกันคุณภาพภายในท่ี
เปKนการสรุปค)าเฉลี่ยออกมาหรือไม) อย)างไร 
 
A : การตรวจโดย AUN-QA จะไม)มีการคิดคะแนนหารออกมาเปKนค)าเฉลี่ยแต)อย)างใด AUN-QA จะเปKนการ
ตรวจท่ีดูภาพรวม และสรุปผลออกมาว)า มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานั้นๆ ผ)านเกณฑ�การประเมิน
หรือไม)ผ)านเกณฑ�การประเมิน สําหรับคะแนนท่ีให%ในแต)ละ Criterion ก็คิดตาม Criterion ว)าได%เท)าไร ต้ังแต)
ระดับ 1-7 แต)จะไม)มีการรวมสรุปออกมาเปKนค)าเฉลี่ยตัวเลขเหมือนประกันคุณภาพภายในท่ีประเทศไทยใช%อยู) 
 
Q : ในการประเมินมีลักษณะเปKนการประเมินหลักสูตร 1 โปรแกรม ดังนั้น หนึ่งมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีเพียง
ตัวแทน 1 โปรแกรมเท)านั้น ท่ีเข%ารับการประเมิน ใช)หรือไม) 
 
A : แยกได%ออกเปKน 2 ประเด็นดังนี้  คือ การรับรองโปรแกรมหลักสูตร ซ่ึงจะเปKนการประเมินเฉพาะ
โปรแกรมหลักสูตรท่ีไม)ได%เก่ียวข%องกับระดับสถาบัน รับรองเฉพาะโปรแกรมหลักสูตรไม)ได%เปKนการรับรอง
สถาบัน แต)อีกรูปแบบหนึ่ง จะเปKนการเข%ามาท้ังมหาวิทยาลัยระดับสถาบัน AUN-QA (QA at Institutional 
Level) โดยดูท้ัง 11 ตัว แล%วให%ผ)าน จะหมายความว)ามหาวิทยาลัยนั้นมีการดําเนินงานในระดับสถาบันท่ียอด
เยี่ยมมาก แต)ไม)ได%หมายความรวมถึงโปรแกรมหลักสูตร ท้ังสองแบบจะแยกกัน  
 
Q : ถ%าจะให%เข%าตรวจคณะ และคณะมี 14 หลักสูตร ? 
 
A : ถ%าหากจะให%เข%ารับรองท้ังหมดทุกหลักสูตรในคณะ คณะมี 14 หลักสูตร ก็ต%องทํา SAR ท้ัง 14 เล)ม เปKน
การประเมินท้ัง 14 หลักสูตร กรรมการมา 14 ชุด และจะต%องไม)ใช)ชุดเดียวกัน  
 
Q : หากได%รับการรับรองแล%ว มีระยะเวลาการรับรองก่ีป` 
 
A : ในเบ้ืองต%น AUN-QA ให% 5 ป̀ หลังจากนั้นจะต%องมีการปรับปรุงหลักสูตรและเข%าสู)กระบวนการประเมินอีก
รอบ จึงจะได%รับการรับรองใหม) 
 
Q : จะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ� เหมือน สกอ. สมศ. หรือไม) 
 
A : ไม)น)าจะเปลี่ยนเพราะเปKนเกณฑ�ในระดับอาเซียน แต)ข้ึนอยู)กับการพัฒนาในอนาคต  
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A : แต)อย)างไรก็ตามเกณฑ�ของ AUN ในระยะแรก ประกอบไปด%วยเกณฑ�ท้ังหมด 18 ข%อ เม่ือเริ่มมีการตรวจ
พบว)าเกณฑ�บางข%อ สามารถนํามารวมกันได% จึงเหลือ 15 ข%อ ท่ีคิดว)าน)าจะเหมาะสม ดังนั้นในอนาคตจึงไม)แน)
ท่ีจะเปลี่ยนเกณฑ� เพราะเกณฑ�ใดก็ตามท่ีนิ่งจะไม)นําไปสู)การพัฒนาท่ีแท%จริง คําแนะนําสําหรับสถาบันท่ี
ต%องการเข%ารับการประเมิน คือ ในป̀แรกให%ท)านทํา SAR เปKนภาษาไทยก)อน และมีการจําลองการตรวจให%
เหมือนจริง (Internal approvement) ทบทวนและทําการปรับ SAR จนสมบูรณ� ในป̀ต)อไปจึงค)อยนํา SAR ท่ี
สมบูรณ�มาทําการแปลเปKนภาษาอังกฤษเพ่ือยื่นรับการตรวจประเมิน 
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10. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู#เข#ารับบริการ 
 จากการแจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจจากผู%เข%าร)วมโครงการ จํานวน 86 ชุด ได%รับ
ตอบกลับจํานวน 72 ชุด คิดเปKนร%อยละ 83.72 นําข%อมูลผลการประเมินมาวิเคราะห�โดยมีเกณฑ�ประเมินดังนี้ 
เกณฑ�ประเมินทางสถิติ 

น%อยท่ีสุด น%อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

 
พึงพอใจในระดับ น%อยท่ีสุด น%อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

ค)าเฉลี่ย 0.00-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5.00 
 
ตารางท่ี 1ข#อมูลท่ัวไปของผู#ตอบแบบสอบถาม 

ข%อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร%อยละ 
เพศ ชาย 24 33.33 

หญิง 48 66.67 
(ไม)ตอบ) - - 

รวม 72 100.00 
สถานภาพ อาจารย� 27 37.50 

บุคลากรสายสนับสนุน 45 62.50 
(ไม)ตอบ) - - 

รวม 72 100.00 
หน)วยงาน ภายใน มศก. 49 68.06 

ภายนอก มศก. 20 27.78 
(ไม)ตอบ) - - 

รวม 72 100.00 
  
 จากตารางท่ี 1 พบว)า มีผู%ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 72 คน เปKนเพศชาย 24 คน คิดเปKนร%อยละ 33.33 
เพศหญิง 48 คน คิดเปKนร%อยละ 66.67 มีสถานภาพเปKนอาจารย� 27 คน คิดเปKนร%อยละ 37.50 เปKนบุคลากร
สายสนับสนุน 45 คน คิดเปKนร%อยละ 62.50 มีสถานภาพเปKนบุคลากรภายในหน)วยงานมหาวิทยาลัยศิลปากร 
49 คน คิดเปKนร%อยละ 68.06 เปKนบุคลากรจากหน)วยงานภายนอก 20 คน คิดเปKนร%อยละ 27.78  
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินความรู#และความพึงพอใจของผู#ร%วมโครงการ 

หัวข#อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น#อย 
 

(2) 

น#อยที่สุด 
(1) 

ค%าเฉลี่ย 

1. ท)านมีความรู% ความเข%าใจเกี่ยวกับเกณฑ�ประกันคุณภาพ
การศึกษาอาเซียน (AUN-QA) 

ความรู%ก)อนเข%าร)วม
กิจกรรมฯ 

(1 คน) 
1.39 

(0 คน) 
0.00 

(13 คน) 
18.06 

(20 คน) 
27.78 

(38 คน) 
52.78 

1.67 
(33.89) 

ความรู%หลังเข%าร)วม
กิจกรรมฯ 

(6 คน) 
8.33 

(35 คน) 
48.61 

(28 คน) 
38.89 

(3 คน) 
4.17 

(0 คน) 
0.00 

3.61 
(72.22) 

2.  ท)านสามารถนําความรู%ที่ได%รับไปในใช%ประโยชน�ได% ในระดับใด 
(21 คน) 
29.17 

(40 คน) 
55.56 

(8 คน) 
11.11 

(1 คน) 
1.39 

(0 คน) 
0.00 

4.16 
(83.16) 

3. หลังจากการเข%าร)วมกิจกรรม ท)านมีความรู%ความเข%าใจการจัดทํารายการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามเกณฑ� AUN-QA มากขึ้นในระดับใด 

(5 คน) 
6.94 

(35 คน) 
48.61 

(29 คน) 
40.28 

(3 คน) 
4.17 

(0 คน) 
0.00 

3.58 
(71.67) 

� ความพึงพอใจด#านกระบวนการ – วิทยากรและการให#บริการ 

1. ท)านพึงพอใจในความรู%ที่ได%รับ ระดับใด 
(22 คน) 
30.56 

(47 คน) 
65.28 

(3 คน) 
4.17 

(0 คน) 
0.00 

(0 คน) 
0.00 

4.26 
(85.28) 

2.  วิทยากรมีความรู% ความสามารถในการนํากิจกรรม  ระดับใด 
(34 คน) 
47.22 

(36 คน) 
50.00 

(2 คน) 
2.78 

(0 คน) 
0.00 

(0 คน) 
0.00 

4.44 
(88.89) 

3   วิทยากรเป_ดโอกาสให%ผู%เข%าประชุมได%ซักถามแลกเปล่ียนเรียนรู%ร)วมกัน  ระดับใด   
(37 คน) 
51.39 

(31 คน) 
43.06 

(3 คน) 
4.17 

(0 คน) 
0.00 

(0 คน) 
0.00 

4.48 
(89.58) 

4.  คณะทํางานมีมนุษยสัมพันธ�ที่ดี เปKนกันเองแก)ผู%เข%าร)วมประชุม     (34 คน) 
47.22 

(35 คน) 
48.61 

(3 คน) 
4.17 

(0 คน) 
0.00 

(0 คน) 
0.00 

4.43 
(88.61) 

5.  สถานท่ีประชุม/โสตทัศนูปกรณ� มีความเหมาะสม  ระดับใด (17 คน) 
23.61 

(45 คน) 
62.50 

(8 คน) 
11.11 

(1 คน) 
1.39 

(1 คน) 
1.39 

4.06 
(81.11) 

6�  ท)านมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯ ระดับใด (27 คน) 
37.50 

(40 คน) 
55.56 

(4 คน) 
5.56 

(1 คน) 
1.39 

(0 คน) 
0.00 

4.29 
(85.83) 

 

 จากตารางท่ี 2 การประเมินความรู%และความพึงพอใจของผู%เข%ารับบริการพบว)า ผู%เข%าร)วมมีความพึง
พอใจด%านความรู%ท่ีได%รับ โดยสามารถจําแนกรายละเอียดได%ดังนี้ 
 

1. ท%านมีความรู# ความเข#าใจเก่ียวกับเกณฑ�ประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) ใน
ระดับใด 
 ก%อนเข#าร%วมกิจกรรมฯ พบว)า ผู%ตอบแบบประเมินคิดว)าตนเอง มีความรู%เรื่องเกณฑ�ประกัน
คุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) อยู)ในระดับน%อยท่ีสุด จํานวน 38 คนคิดเปKนร%อยละ 52.78 ในระดับ
น%อย จํานวน 20 คน คิดเปKนร%อยละ 27.78 ในระดับปานกลาง จํานวน 13 คน คิดเปKนร%อยละ 18.06 และใน
ระดับมากท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปKนร%อยละ 1.39 โดยมีค)าเฉลี่ยความรู%และความเข%าใจเก่ียวกับเกณฑ�คุณภาพ
การศึกษาระดับอาเซียน อยู)ในระดับน%อย ท่ี 1.69 คิดเปKนร%อยละ 33.89 
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หลังเข#าร%วมกิจกรรมฯ พบว)า ผู%ตอบแบบประเมินคิดว)าตนเอง มีความรู%เรื่องเกณฑ�ประกัน
คุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) อยู)ในระดับน%อย จํานวน 3 คน คิดเปKนร%อยละ 4.17 ในระดับปานกลาง 
จํานวน 28 คน คิดเปKนร%อยละ 38.89 ในระดับมาก จํานวน 35 คน คิดเปKนร%อยละ 48.61 ในระดับมากท่ีสุด 
จํานวน 6 คน คิดเปKนร%อยละ 8.33 โดยมีค)าเฉลี่ยความรู%และความเข%าใจเก่ียวกับเกณฑ�คุณภาพการศึกษาใน
ระดับอาเซียน อยู)ในระดับมาก ท่ี 3.61 คิดเปKนร%อยละ 72.22   

2. การเข#าร%วมกิจกรรม ท%านสามารถนําความรู#ไปประยุกต�ใช#ได# ระดับใด พบว)า ผู%ตอบแบบ
ประเมิน มีความพึงพอใจในการนําความรู%ท่ีได%รับไปประยุกต�ใช%ได%ในระดับน%อย จํานวน 1 คน คิดเปKนร%อยละ 
1.39 ในระดับปานกลาง จํานวน 8 คน คิดเปKนร%อยละ 11.11 ในระดับมาก จํานวน 40 คน คิดเปKนร%อยละ 
55.56 และในระดับมากท่ีสุด จํานวน 21 คน คิดเปKนร%อยละ 29.17 โดยมีค)าเฉลี่ยความพึงพอใจในการนํา
ความรู%ท่ีได%รับไปประยุกต�ใช%ได% อยู)ในระดับมาก ท่ี 4.16 คิดเปKนร%อยละ 83.14  

3. หลังจากการเข#าร%วมกิจกรรม ท%านมีความรู#ความเข#าใจการจัดทํารายการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามเกณฑ� AUN-QA มากข้ึนในระดับใด ผู%ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจและมีความรู%ความเข%าใจ
การจัดทํารายการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ� AUN-QA ในระดับน%อย จํานวน3 คน คิดเปKนร%อยละ 4.17 
ในระดับปานกลาง จํานวน 29 คน คิดเปKนร%อยละ 40.28 ในระดับมาก จํานวน 35 คน คิดเปKนร%อยละ 48.61 
และในระดับมากท่ีสุด จํานวน 5 คิดเปKนร%อยละ 6.94 โดยมีค)าเฉลี่ยความพึงพอใจท้ังหมดอยู)ในระดับมาก ท่ี 
3.58 คิดเปKนร%อยละ 71.67 
 ส)วนความพึงพอใจในด%านกระบวนการ พบว)า ผู%เข%าร)วมมีความพึงพอใจในด%านกระบวนการ – 
วิทยากรและการให%บริการ สามารถจําแนกรายละเอียดในแต)ละด%านได%ดังนี้ 

1. ผู#เข#าร%วมโครงการฯ พึงพอใจในความรู#ท่ีได#รับ ระดับใด จากแบบประเมินพบว)า ผู%ตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจในความรู%ท่ีได%รับ ในระดับปานกลาง จํานวน 3 คน คิดเปKนร%อยละ 4.17 ในระดับมาก 
จํานวน 47 คน คิดเปKนร%อยละ 65.28 และในระดับมากท่ีสุด จํานวน 22 คน คิดเปKนร%อยละ 30.56 โดยมี
ค)าเฉลี่ยความพึงพอใจในความรู%ท่ีได%รับอยู)ในระดับมาก ท่ี 4.26 คิดเปKนร%อยละ 85.28  

2. วิทยากรมีความรู# ความสามารถในการนํากิจกรรม ระดับใด จากแบบประเมินพบว)า ผู%ตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจในวิทยากรและเห็นว)าวิทยากรมีความรู% ความสามารถในการนํากิจกรรม ในระดับปาน
กลาง จํานวน 2 คน คิดเปKนร%อยละ 2.78 ในระดับมาก จํานวน 36 คน คิดเปKนร%อยละ 50.00 และในระดับ
มากท่ีสุด จํานวน 34 คน คิดเปKนร%อยละ 47.22 โดยมีค)าเฉลี่ยความพึงพอใจวิทยากรอยู)ในระดับมาก ท่ี 4.44 
คิดเปKนร%อยละ 88.89 

3. วิทยากรเปTดโอกาสให#ผู#เข#าประชุมได#ซักถามแลกเปล่ียนเรียนรู#ร%วมกัน ระดับใด ผู%ตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจโดยเห็นว)าวิทยากรเป_ดโอกาสให%ผู #เข%าร)วมได%ซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู%ร)วมกัน ใน
ระดับปานกลาง จํานวน 3 คน คิดเปKนร%อยละ 4.17 ในระดับมาก จํานวน 31 คน คิดเปKนร%อยละ 43.06 และ
ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 37 คน คิดเปKนร%อยละ 51.39 โดยมีค)าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเป_ดโอกาสให%ผู%เข%า
ประชุมได%ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู%ในระดับมาก ท่ี 4.48 คิดเปKนร%อยละ 89.58 
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4. คณะทํางานมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี เปUนกันเองแก%ผู#เข#าร%วมประชุม ระดับใด พบว)า ผู%ตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจคณะทํางาน ในระดับปานกลาง จํานวน 3 คน คิดเปKนร%อยละ 4.17 ในระดับมาก 
จํานวน 35 คน คิดเปKนร%อยละ 48.61 และในระดับมากท่ีสุด 34 คน คิดเปKนร%อยละ 47.22 โดยมีค)าเฉลี่ยความ
พึงพอใจคณะทํางาน อยู)ในระดับมาก ท่ี 4.43 คิดเปKนร%อยละ 88.61 

5.  สถานท่ีประชุม/โสตทัศนูปกรณ� มีความเหมาะสม ระดับใด จากแบบประเมิน พบว)า ผู%ตอบ
แบบประเมินมีความพึงพอใจสถานท่ีประชุม/โสตทัศนูปกรณ� มีความเหมาะสม ในระดับน%อยท่ีสุด จํานวน 1 
คน คิดเปKนร%อยละ 1.39 ในระดับน%อย จํานวน 1 คน คิดเปKนร%อยละ 1.39 ในระดับปานกลาง จํานวน 8 คน 
คิดเปKนร%อยละ 11.11 ในระดับมาก จํานวน 45 คน คิดเปKนร%อยละ 62.50 และในระดับมากท่ีสุด จํานวน 17 
คน คิดเปKนร%อยละ 23.61 โดยมีค)าเฉลี่ยความพึงพอใจสถานท่ี อยู)ในระดับมาก ท่ี 4.06 คิดเปKนร%อยละ 81.11 

6. ท%านมีความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯ ระดับใด พบว)า ผู%ตอบแบบประเมินมีความพึง
พอใจภาพรวมของโครงการ ในระดับน%อย จํานวน 1 คน คิดเปKนร%อยละ 1.39 ในระดับปานกลาง จํานวน 4 คน 
คิดเปKนร%อยละ 5.56 ในระดับมาก จํานวน 40 คน คิดเปKนร%อยละ 55.56 และในระดับมากท่ีสุด จํานวน 27 คน 
คิดเปKนร%อยละ 37.50 โดยมีค)าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯ อยู)ในระดับมาก ท่ี 4.29 คิดเปKน
ร%อยละ 85.83     
 

ข#อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู#ตอบแบบสอบถาม 
ข#อเสนอแนะต%อคณะผู#จัดงานเพ่ือนําไปปรับปรุงการจัดอบรมในครั้งต%อไป 

ท่ี ข#อเสนอแนะ/ข#อคิดเห็น แนวทางแก#ไข 
1 หากมีภาษาไทยกํากับด%วยจะเปKนการดีอย)างยิ่ง ในการจะนําไป

อธิบายให%บุคลากรทุกระดับชั้นเข%าใจในเวลาอันรวดเร็ว 
จั ด ทํ า ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล เ ปK น
ภ า ษ า ไ ท ย  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร) ต) อ
หน)วยงานภายนอก 

2 ควรใช%เวลามากกว)านี้ หาก มีผู% สนใจจํ านวนมากอาจ
พิจารณาโครงการอบรมในเชิง
ปฏิบัติการต)อไป 

3 เอกสารประกอบการอบรม ตัวเล็กไปนิด มองไม)ค)อยชัดเจน หาก 
print เปKน 2 สไลค� ต)อ 1 หน%า น)าจะเหมาะกว)า 

ดํา เนินการปรับปรุ งการจัด ทํา
เอกสารในโครงการต)อไป 

4 เจ%าหน%าท่ีทุกคนให%บริการและประสานงานได%ดีมาก ขอบคุณมา
ในโอกาสนี้ 

 

5 ควรมีการปฏิบัติการมากข้ึน  
6 โต�ะ เก%าอ้ี ผู%สัมมนาไม)เพียงพอ เวลาในการอบรมน%อยเกินไป ดําเนินการปรับปรุงเรื่องสถานท่ี

และสิ่ ง อํานวยความสะดวกใน
โครงการต)อไป 

7 เอกสารประกอบการอบรมไม)ชัดเจน  
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ท่ี ข#อเสนอแนะ/ข#อคิดเห็น แนวทางแก#ไข 
8 แผนท่ีเดินทางไม)เปKนปqจจุบัน เนื่องจากเดินทางมาเปKนครั้งแรก

สับสนกับแผนท่ีอย)างมาก 
จัดทําแผนท่ีการเดินทางให%เปKน
ปqจจุบันและเข%าใจง)าย เพ่ือสะดวก
ต)อผู%เข%าร)วมโครงการต)อไป 

9 น)าจะใช%เวลาในการอบรมมากกว)านี้ เนื่องจากอาจจะเปKนเรื่อง
ใหม)เพ่ือท่ีจะได%ทําความเข%าใจมากกว)านี้ 

 

10 ควรจัดทําการแปลเอกสารประกอบการบรรยาย แจกจ)าย 
content ในระบบ cloud ของมหาวิทยาลัยให%เข%าไป ดาว�โหลด
ได%สะดวก 

 

11 ดีแล%วค)ะ  
12 ควรจัดโต�ะกิจกรรมท่ีนั่งให%พอเหมาะ  
13 เอกสารประกอบจาก PowerPoint ตัวหนังสือเล็กมาก อ)านยาก 

ควรพิมพ�หน%าละ 2 สไลค� 
 

14 สถานท่ีคับแคบ  เดินเข%า-ออกไม)สะดวก  
15 มีการสรุปเอกสารเปKนภาษาไทย ลงในโปรแกรม SU QA NEW มีการเผยแพร) รายงานสรุปผล

โคร งก ารต) อส าธ า รณชนผ) า ง
ช) อ ง ท า ง อิ น เ ต อ ร� เ น ต 
www.qa.su.ac.th 

16 โต�ะแคบไป นั่ง 3 คน อึดอัดไปนิดนึง  
 
ท%านต#องการให#ฝYายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอบรมครั้งต%อไปในเรื่องใด 
1. ตัวบ)งชี้ใหม) 2557 
2. จัดสัมมนาระดมความคิด เรื่องประกันคุณภาพ แนวใหม)ให%กับผู%เก่ียวข%อง ต้ังแต)ผู%บริหารระดับสูง

และผู%ปฏิบัติงานเก่ียวข%องทุดระดับ 
3. การเตรียมฝ}กปฏิบัติเพ่ือทดลองเขียน AUN-QA ให%กลับสถาบันและหน)วยงาน 
4. การเตรียมข%อมูล การจัดเก็บข%อมูลและเอกสาร เพ่ือเตรียมพร%อมสําหรับการประเมินคุณภาพ 
5. ปฏิบัติการจริงท่ีทําได%ชัดเจน 
6. อบรมการเขียน AUN-QA 
7. ควรมีการจัดอบรมการจัดทําแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
8. ควรมีการจัดทํา Work shop เพ่ือเสริมสร%างทักษะ 
9. การเขียนและการเตรียมตัว การประเมินภายนอกจากคณะกรรมการ ในภาษาต)างประเทศ 
10. Work shop 
11. ควรมีการจัดให%ความรู%เรื่อง AUN-QA อย)างต)อเนื่อง 
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12. เกณฑ� EdPEx และ AUN-QA ในทางปฏิบัติ หรือกรณีศึกษา 
13. การติดตามการปรับเปลี่ยนเกณฑ�ของ สกอ.และสมศ. ท่ีจะใช%ประเมินป̀การศึกษา 2557 
14. สัมมนาผู%รับผิดชอบด%านงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดการความรู% และตีความเกณฑ�การ

ประเมินให%ตรงกัน 
15. จัด Work shop การปรับภาพ OR แผน AUN-QA ตาม โดยละเอียดในแต)ละตัวชี้วัด 
16. จัด Work shop การเขียน AUN-QA 
17.  ควรอบรม QA ให%กับผู%บริหารและอาจารย� ให%มากกว)าพนักงาน เพราะเปKนบุคคลสําคัญในการ

พัฒนาผลักดันให%และเปKนไปตามเกณฑ� QA ส)วนใหญ)พอเปKนอบรมเรื่อง QA ก็จะมอบหมายให%
พนักงานเข%าอบรมมากกว)า อาจจะต%องบังคับเปKนหัวข%อหนึ่งในการอบรมให%กับอาจารย�ใหม)ไปเลย 
เกณฑ�หลายๆอย)างควรผลักดันจากมหาวิทยาลัย เพ่ือให%ได%มาตรฐานเหมือนกัน 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู�เข�าร�วมโครงการ 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ท่ี รายนาม ตําแหน�ง สังกัด 

1 น.ส.กุลจิรานอยพงษ� นักวิเคราะห�นโยบายและแผน คณะสถาป!ตยกรรมศาสตร� 
2 ผศ.ชวลิตขาวเขียว หัวหนาภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
3 ผศ.ดร.สุธาสินี ผลวัฒนะ อาจารย� คณะโบราณคดี 
4 อาจารย�เพ็ญลักษณ� วงศ�จงใจหาญ อาจารย� คณะโบราณคดี 
5 น.ส.พนิดาจิรวงษ�โรจน� นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะโบราณคดี 
6 ดร.วรนันท� โสวรรณี ผช.คณบดีฝ8ายประกันคุณภาพ

การศึกษา 
คณะมัณฑนศิลป: 

7 ผศ.ชัยณรงค� อริยะประเสริฐ กรรมการประกันคุณภาพฯ คณะมัณฑนศิลป: 
8 น.ส.นันทนา แซ@ลี หัวหนาหน@วยประกันคุณภาพ คณะมัณฑนศิลป: 
9 อาจารย�สกนธ� ม@วงสุน รองคณบดีฝ8ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพฯ 
คณะอักษรศาสตร� 

10 นายกฤษดา ไพรวรรณ� หัวหนางานแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะอักษรศาสตร� 

11 น.ส.วรรณภา แสงวฒันะกุล หัวหนางานแผนและประกัน
คุณภาพ 

คณะศึกษาศาสตร� 

12 น.ส.ศิวาพร ยอดทรงตระกูล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร� 
13 น.ส.จิตรรดี ตินติคชาภรณ� นักวิเคราะห�นโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร� 
14 นายณรงค� พูลแกว นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร� 
15 ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน� นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร� คณะเภสัชศาสตร� 
16 ภก.ผศ.ดร.สาธิต นิรัติศัย รองคณบดีฝ8ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 
คณะเภสัชศาสตร� 

17 ดร.วีรยุทธ เลิศบํารุงสุข อาจารย� คณะวิศวกรรมศาสตร�และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

18 ดร.ธรวิภา พวงเพ็ชร อาจารย� คณะวิศวกรรมศาสตร�และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

19 น.ส.ลลวรรณ เปรมประเสริฐ หัวหนาฝ8ายสํานักงาน
เลขานุการคณะฯ 

คณะดุริยางคศาสตร� 

20 น.ส.มลฤดี มีอิสระ นักบริหารงานท่ัวไป คณะดุริยางคศาสตร� 



มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ท่ี รายนาม ตําแหน�ง สังกัด 

21 อาจารย�มานพ เอ่ีมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

22 อาจารย�ภัทราพันธ� หรุ@นรักวิทย� ผูคณบดีฝ8ายประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

23 น.ส.วรรณนา ศิลประเสริฐ นักบริหารงานท่ัวไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

24 น.ส.อภิพร สินเหลือ นักบริหารงานท่ัวไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

25 อาจารย�อมรา วีระวัฒน� ผูช@วยผูอํานวยการฝ8ายประกันฯ วิทยาลัยนานาชาติ 
26 น.ส.สภุาคินี วิชัยโชติ นักบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ 
27 ดร.อนันท� เชาว�เครือ รองคณบดีฝ8ายวางแผนและ

พัฒนา 
คณะสัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

28 นายเฉลิมชนม� ก@อสกุลใหม@ นักบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวศาสตร�และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

29 ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ8าย
วิชาการและวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 

30 น.ส.อรุณ บัวจีน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
ชํานาญการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

31 ดร.สายสุดา เตียเจริญ รองผูอํานวยการฝ8าย
ยุทธศาสตร�และประกันฯ 

สํานักหอสมุดกลาง 

32 นางณัชชา มณีวงศ� เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักหอสมุดกลาง 
33 นางศศิวิมล สันติราษฎร�ภักดี เลขานุการหอศิลป: หอศิลป: 
34 นายสราวุธ ทับทอง นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ หอศิลป: 
35 น.ส.วชัรี นองพิทักษ� นักวิจัยชํานาญการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
36 น.ส.ถนอมวงศ� สัมพัญKู หัวหนางานทะเบียนและสถิติ กองบริการการศึกษา 
37 นายสรกิจ โศภิตกุล นักวิชาการโสตฯ กองบริการการศึกษา 
38 นางฉัตรสุดา แกวนุช หัวหนางานแผนและวิเทศน�

สัมพันธ� 
กองงานวิทยาเขต 

39 น.ส.นุชจร ีมิตรเจริญถาวร นักวิเคราะห�นโยบายและแผน กองงานวิทยาเขต 
40 นายธัญญา มีอยู@เต็ม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริการอาคารสถานท่ี 



มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ท่ี รายนาม ตําแหน�ง สังกัด 

ชํานาญการ พระราชวังสนามจันทร� 
41 นางพรวิไล มณีจันทร� เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ชํานาญการพิเศษ 
กองบริการอาคารสถานท่ี 
พระราชวังสนามจันทร� 

42 นายสอาด ศรีจันทร� ผูอํานวยการสํานักงานวิทยา
เขตฯ 

สํานักงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร� 

43 น.ส.อรอนงค� มากจันทร� นักวิเคราะห�นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

สํานักงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร� 

44 น.ส.สุพรรณี เท่ียงนาดอน นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ กองคลัง 
45 น.ส.ชนม�นิภา โกยสกุล นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ กองคลัง 
46 น.ส.ธันยาภรณ� ทองทับทิม นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานอธิการบดี 
47 น.ส.ศศิวิมล วัดตาล นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานอธิการบดี 
48 นางป!ญจรัตน� สุคนธลักษณ� เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ชํานาญการ 
สํานักงานอธิการบดี 

49 นายสนอง เก@าเจริญ ผูอํานวยการกองกลาง กองกลาง 
50 น.ส.เสาวณีย� คูพูลทรัพย� ผูอํานวยการกองแผน กองแผนงาน 
51 น.ส.ศวัสศนันท� ชีพชูเชาวน� หัวหนางานวิจัยสถาบันและ

สารสนเทศ 
กองแผนงาน 

52 นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

53 นางเดือนเพ็ญ มงคลการ หัวหนางานวิชาการและ
วางแผน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

54 น.ส.สุชีรา ดรุณไกรศร นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักงานตรวจสอบภายใน 
55 น.ส.นรีรัตน� ทับทองกุล นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

พิเศษ 
กองกิจการนักศึกษา 

56 รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ8ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

57 นางสายสมร สุระแสง ผูอํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

58 น.ส.อัญชนา คล@องไชยชน นักวิชาการศึกษา สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 



มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ท่ี รายนาม ตําแหน�ง สังกัด 

59 น.ส.สาวิตตรี ศิลประเสริฐ นักวิชาการศึกษา สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

60 น.ส.นิศารัตน� เวชประพันธ� นักวิชาการศึกษา สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

61 น.ส.เพ็ญสุภา ศรีพรหมทอง นักวิชาการศึกษา สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

62 น.ส.วรนุช พุ@มเรือง นักวิชาการศึกษา สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

63 น.ส.จิราวรรณ จานทอง นักบริหารงานท่ัวไป สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

64 นายสมคิด แสงกลา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

มหาวิทยาลัยภายนอก 

ท่ี รายนาม ตําแหน�ง สังกัด 

65 นายสุดเขต แจงกระจ@าง นักวิเคราะห�งาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 

66 น.ส.ศศิกร สงขาว นักจัดการตรวจติดตามงาน
และประเมินผล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 

67 นางเสมอมาศ ลิ้มเจริญ ผูอํานวยการกองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร� 

68 น.ส.ทิพวรรณ แม@นสํารวจการ หัวหนากลุ@มงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร� 

69 น.ส.ฐิติภรณ� พันธุ�ประภา นักวิเคราะห�นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร� 

70 ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน ผูอํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

71 น.ส.สิริพร รอดสีมา รักษาการหัวหนาสํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 



มหาวิทยาลัยภายนอก 

ท่ี รายนาม ตําแหน�ง สังกัด 

72 ดร.พีระพงศ� ตริยะเจริญ ผูช@วยอธิการบดีฝ8ายประกัน
คุณภาพฯ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� 

73 น.ส.มนัญญา ศรีวิโรจน� นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
74 น.ส.ศศิกานต� เกิดแสงสุริยงค� นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
75 อาจารย�อิสรี ศรีคุณ อาจารย� มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
76 อาจารย�ภาคย� พราหมณ�แกว รองผูอํานวยการสํานักส@งเสริม

วิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

77 น.ส.ธิดารัตน� ปMNนทอง อาจารย� มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
78 น.ส.เยาวภา อินทเส อาจารย� มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
79 อาจารย�เก@งกาจ ตนทองคํา อาจารย� มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
80 นายพัฒน�กฤษต์ิ ตระกูลฉวี หัวหนางานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ 
81 นายทัชกร พจนพาที หัวหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยนอร�ทกรุงเทพ 
82 อาจารย�อัจฉรา ศรีสุภรกรกุล คณบดีคณะสหเวชศาสตร� มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
83 อาจารย�สุวรรณี มงคลรุ@งเรือง ผูอํานวยการกองแผนงานและ

พัฒนา 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

84 นายเด@น บุญมาวงศ� ผูอํานวยการสํานักงานประกัน
คุณภาพฯ 

วิทยาลัยทองสุข 

85 อาจารย�ณัฐธยาน� นภาดล อาจารย� วิทยาลัยทองสุข 
86 อาจารย�สุชบา วสุนันต� อาจารย� วิทยาลัยทองสุข 

 



ภาพกิจกรรม 
โครงการอบรม ‘การเขียน SAR ตามเกณฑ� AUN-QA’ เตรียมพร!อมรับเข!าสู%ประชาคมอาเซียน 

วันศุกร�ท่ี 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น. 

ณ ห!องประชุม 314 – 315 สํานักงานอธิการบดีตล่ิงชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกล�าวเป�ดงาน 

วิทยากรบรรยายเนื้อหาตามหัวข�อกิจกรรม 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

ภาพบรรยากาศภายในห�องอบรม 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

วิทยากรตอบข�อซักถามและแลกเปลี่ยนประเด็นป(ญหากับผู�เข�าร�วมอบรม 

รองอธิการบดีฝ-ายประกันคุณภาพการศึกษากล�าวขอบคุณวิทยากรและมอบของท่ีระลึก 


