
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 32 ประจ ำเดือนสิงหำคม 2558 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ของ CWUR เป็นความริเริ่มของ Dr. Nadim Mahassen ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาก King Abdulaziz University ในเมือง 
Jeddah ของประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยใช้เกณฑ์การจัดอันดับโดยค านึงถึงคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย คุณภาพในการสอนนักเรียน ชื่อเสียงของคณาจารย์และ
คุณภาพของงานวิจัย "โดยปราศจากการตอบแบบส ารวจและการส่งข้อมูลมหาวิทยาลัยเข้ามาในการจัดอันดับ " ซึ่งการจัดอันดับของ CWUR มีความแตกต่างจากส านัก      
จัดอันดับนานาชาติที่รู้จักกันดี ได้แก่ Times Higher Education, QS World University Rankings และ Shanghai Rankings ของประเทศจีน 

Dr. Kaycheng Soh แห่งศูนย์วิจัยการศึกษาประยุกต์ ของสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ (Centre for Applied Research in Education, 
National Institute of Education) ให้ความเห็นว่า การจัดอันดับของ CWUR มีตัวชี้วัด 8 ด้านท่ีแข็งแกร่ง จากค าอธิบายในระเบียบวิธีวิจัย  
ระเบียบวธิวีิจยั (Methodology) 
 คุณภาพงานวิจัย-การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียง -Quality of Research : I) Publications in reputable international journals (5%) 
 คุณภาพงานวิจัย-มีอิทธิพลในแวดวงวิชาการสูงจากรายงานวิชาการของ Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA - Quality 
    of Research : II) Highly-Influential Research (5%) 
 คุณภาพงานวิจัย-ได้รับการอ้างอิงถึงสูงในงานวิจัย - Quality of Research : III) Citations (5%) 
 คุณภาพงานวิจัย-จ านวนสิทธิบัตรของนวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียน โดย The World Intellectual Property Organization หรือ (WIPO)  
    จากฐานข้อมูลสหประชาชาติ - Quality of Research : IV) Patents (5%) 
 ศิษย์เก่าผู้ที่อยู่ในต าแหน่งสูงสุดขององค์กรจากฐานข้อมูลของ Forbes Global 2000 (CEO positions at the world's top 2000 public companies) 
    -Alumni Employment (25%) 
 จ านวนศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลหรอืเหรียญทองระดับนานาชาติ - Quality of Education (25%) 
 คุณภาพของคณาจารย์ในสถาบันผู้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เช่น Nobel Prize เป็นต้น - Quality of Faculty (25%) 
 คุณภาพงานวิจัย – การอ้างอิงดัชนีผลกระทบค่า h-index-Quality of Broad Impact (5%) 

จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก โดย Center for World University Rankings (CWUR) ปี 2015 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัด
อันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 49 ของภูมิภาคเอเชีย และอันดับที่ 311 ของโลก โดยมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับโลก นอกเหนือจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับท่ี 532 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับท่ี 818 ดังต่อไปนี ้

 

มหาวิทยาลยั อนัดับโลก อนัดับไทย คะแนน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 311 1 45.86 
มหาวิทยาลัยมหิดล 532 2 44.69 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 818 3 44.21 

 

ดังนั้น เพื่อให้มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย CWUR ในอันดับท่ีดีขึ้น เราจึงควรร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการในเรื่องคณุภาพ
การศึกษา การมีงานท าของบัณฑิต การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของคณาจารย์ และผลงานของคณาจารย์ท่ีได้รับรางวัล ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น 

 

ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า ส านักงานประกนัคุณภาพ 

   ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย CWUR 2015 
 

http://cwur.org/2015/Chulalongkorn-University.html
http://cwur.org/2015/Mahidol-University.html
http://cwur.org/2015/Chiang-Mai-University.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA) เป็นการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับสถาบันอุดมศึกษา ในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) (ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 21 
ธันวาคม 2557) และการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก.) (ครั้งที่1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558) ที่การ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง CUPT QA ได้พัฒนาขึ้นส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ลดภาระที่เกิดจากการท างานซ้ าซ้อน ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์และระบบการประเมินคุณภาพที่ใช้แนวคิดของ   
การประเมินเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือ
เทียบเท่า และระดับสถาบัน 

ในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) ที่มุ่งเน้น Expected 
Learning Outcome (ELO) และการประเมิน 7 ระดับ ซึ่งได้น าเสนอไปในจดหมายข่าวประจ าเดือนกรกฎาคม 2558 ไปแล้ว จดหมายข่าว
ฉบับนี้จะขอเสนอแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ในระดับคณะและสถาบัน ซึ่ง CUPT Indicators ได้พัฒนาขึ้นจาก  
ตัวบ่งชี้ของสกอ. และ สมศ. โดยการประเมินมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (การประเมิน 7 ระดับ) 
CUPT Indicators 

ในการด าเนินงานโดยใช้ CUPT Indicators ของระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน พิจารณาด าเนินการตาม
องค์ประกอบต่อไปนี้ 

 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile, OP) ที่รวม 1 ด้านของ สมศ. คืออัตลักษณ์และเอกลักษณ ์
 ตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุม 6 ด้านของ สมศ. ได้แก่ คุณภาพศิษย์ คุณภาพคร/ูอาจารย์ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  

ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมาตรการส่งเสริม 
- ตัวบ่งชี้หลัก 14 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้หลักที่ 10 มี 3 ตัวบ่งชี้ย่อย รวมทั้งสิ้น 16 ตัวบ่งชี้) 
- ตัวบ่งชี้เลือก อย่างน้อย 6 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถพิจารณาใช้บูรณาการตามตามความเหมาะสมในเกณฑ์ EdPEx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุลกัษณะของ CUPT Indicators 
 ตัวบ่งชี้บางตัวบูรณาการกับระดับหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลที่สัมพันธ์กับเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้บางตัวเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน 
 ตัวบ่งชี้บางตัวสามารถใช้เป็นค่าเฉลี่ยในกลุ่ม ทปอ. และสามารถใช้ส าหรับ Benchmarking 
 ตัวบ่งชี้เลือกบางตัวสามารถตอบเกณฑ์การจัดอันดับ (ranking) ระดับสากลได้ ท าให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่น

นอกเหนือจากการรับการประเมินแต่เป็นการประกันคุณภาพที่ให้ความมั่นใจในระดับสากลด้วย 
 การประเมินตัวบ่งชี้จะมีทั้ง 

- การประเมินในเชิงปรมิาณและ 
- การประเมินในเชิงคณุภาพ ซึ่งแม้ CUPT Indicators จะถูกเรียกว่าตัวบ่งชี้ก็ตาม การประเมินเป็นการประเมิน 7 ระดับ 

ใช้รูปแบบประเมิน (assessment) แทนการตรวจสอบ (audit) เพื่อเน้นให้ทราบสถานภาพที่น าไปสู่การพัฒนาในระดับที่
สูงขึ้น โดยระดับ 7 เป็นระดับ world class โดยพิจารณาทั้งการด าเนินการตามเกณฑ์ที่ก าหนด และผลที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา/บุคลากร/คณะ/สถาบัน/ชุมชน หรือ สังคม อันเนื่องมาจากการด าเนินการ 

 

 

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัอดุมศึกษา CUPT QA ส าหรับระดบัคณะและสถาบัน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การประกันคุณภาพส าหรับระดับคณะและสถาบัน ประกอบไปด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน 2 กลุ่มด้วยกัน   

คือ กลุ่มตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) จ านวน 14 ตัวบ่งชี้ (C.1 ถึง C.14) และกลุ่มตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) จ านวน
อย่างน้อย 6 ตัวบ่งชี้ โดยสถาบันการศึกษาจะเลือกตัวบ่งชี้เลือกที่เหมาะสมกับบริบทและเป้าหมายในการพัฒนาของสถาบัน โดยเกณฑ์ในระดับ   
คณะและสถาบันนี้จะครอบคลุมองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 7 ด้าน ของ สมศ. อันได้แก่ คุณภาพศิษย์ คุณภาพครู/อาจารย์ 
การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ และ
มาตรการส่งเสริม 

CUPT Indicators แต่ละตัวบ่งชี้จะประกอบไปด้วย ค าอธิบาย ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร เกณฑ์ระดับหลักสูตร และ
วิธีการประเมินคะแนนระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่เกี่ยวข้อง  เกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคณะและสถาบัน และค าถามวินิจฉัย 
(Diagnostic questions) ที่ใช้เป็นแนวทางการตอบค าถามเพื่อเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยได้น าวิธีการค านวณตอบข้อมูล
พื้นฐาน (Common Data Set – CDS) ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฯ พ.ศ. 2558  มาแสดง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน  
ทั้งนี้การค านวณเพื่อตอบ CDS ไม่ใช่ข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติของ CUPT Indicators 
 
ตวับง่ชีห้ลกัระดบัคณะและสถาบนั 
ตัวบ่งชี้หลักของระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มี 14 ตัวบ่งชี ้ดังต่อไปนี ้
 

องค์ประกอบ CUPT QA ระดบัคณะและสถาบนั 
องค์ประกอบการประกนัคุณภาพ  

ระดบัคณะและสถาบนัในองคป์ระกอบ  
7 ด้านของ สมศ. 

โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 6. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
ตัวบง่ชีห้ลกั (Core Indicators) ระดบัคณะและสถาบนั 
C.1 อัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
C.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
C.3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
C.4 ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 

1. คุณภาพศิษย์ 

C.5 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
C.6 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
C.7 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั  
C.8 อาจารย์ได้รับการพัฒนา 

2. คุณภาพครู/อาจารย์ 

C.9 ร้อยละของหลักสูตรในคณะที่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
C.10 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
      C.10.1 บทบาทและหน้าทีข่องสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ  
      C.10.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  
      C.10.3 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี  
C.11 บุคลากรสายสนับสนุนไดร้ับการพัฒนา  
C.12 ความพึงพอใจของนักศึกษา 

3. การบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา 

C.13 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 4. ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม  
7. มาตรการส่งเสริม 

C.14 การส่งเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม 5. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 สามารถดูรายละเอียดจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2557 บน www.qa.ku.ac.th 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในที่ประชุม ทปอ. ที่ต้องใช้ระบบดังกล่าว ไม่ว่าจะออกนอกระบบหรือในระบบ ดังนั้น   
คงต้องเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 

 

 องคป์ระกอบและเกณฑ์การประกนัคณุภาพส าหรบัระดบัคณะและสถาบันตามระบบประกันคุณภาพ CUPT QA 

http://www.qa.ku.ac.th/


 

 

 

จัดท ำโดย          งำนวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
ที่ปรกึษำ   รักษำกำรแทนรองอธิกำรบด ี
กองบรรณำธิกำร  บุคลำกรส ำนักงำนประกันคุณภำพ มก. 
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิได้ที่ www.qa.ku.ac.th  หรือ โทร. 0 2942 8299 ภำยใน 4923-24 ต่อ 41-43 

วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพและบุคลากรส านักงานประกันคุณภาพ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร  ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ีมก. 
   

 

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ส านักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการรับฟังการชี้แจง การท าหน้าท่ีเลขานุการผู้ประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร ณ ห้องบรรยายชั้น 1 อาคารระพ ีสาคริก ส านักทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตบางเขน โดยมี ผศ.ดร. อัมพิกา บันสิทธิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
และนางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อ านวยการส านกังานประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยาย มผีู้เข้าร่วมอบรมฯ จ านวนท้ังสิ้น 218 คน 

 

ส านักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มก. ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 8 ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 
2558 เวลา 08.30-17.45 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีวิทยากรกลางจาก สกอ. ได้แก่ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. ดร.ลิลล่ี กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองอธิการบดี และรศ.จันทนี เพชรานนท์  รักษาการแทนรองอธิการบดี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จ านวนท้ังสิ้น 57 คน 

ส านักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มก. ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 9 ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2558 
เวลา 08.30-17.45 น.  ณ ห้องเรียน 1504 ชั้น 5 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีวิทยากรกลางจาก สกอ. ได้แก่ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ผู้ทรงคุณวุฒิ      
รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ลิลล่ี กาวีต๊ะ รักษาการแทนรองอธิการบดี ร่วมเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จ านวนท้ังสิ้น 55 คน 

http://www.qa.ku.ac.th/

