
การขอรับประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบ (๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี)          ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐   ๑ 

ขั้นตอนการขอรับประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT-QA (๑ คร้ังในรอบ ๕ ปี) 
๑. สถาบันที่ต้องการย่ืนเรือ่งขอรับการประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบจาก ทปอ. ต้องดำเนินการประเมินหลกัสูตร
ภายในอย่างเป็นระบบ โดยแนบหลักฐานประกอบการย่ืนเรือ่ง 
๑. ผลการประเมินหลักสูตรที่ดำเนินการโดยสถาบันในปลี่าสุดทีไ่ด้รับการรับรองผลจากคณะเจ้าของ
หลักสูตรและสถาบัน ซึ่งผลการประเมินในแต่ละเกณฑ์ (Criterion) อย่างน้อยอยู่ในระดับ 2 

๒. รายงานผลการประเมินตนเองของหลกัสูตร (SAR) ที่แสดงข้อมูลต่อเน่ืองอย่างน้อย ๓ ปี ซึ่งแสดงข้อมลู
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตด้วย โดยมีลิงค์ไปสู่เอกสารอ้างองิและข้อมูลอ้างอิงที่สมบรูณ์ มีการนำข้อมลูไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพใหเ้กิดประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการบรหิารอย่างเป็นระบบ 

๓. การจำแนกกลุม่ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และรายช่ือของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทีห่ลกัสูตรคาดว่าจะเชิญมา
ให้ข้อมูลในวันรบัการประเมินจาก ทปอ. 

๒. สถาบันเสนอรายช่ือหลักสูตรที่ต้องการรบัการประเมิน ล่วงหน้าก่อนการประเมินอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ
ประธานคณะกรรมการบรหิารระบบประกันคุณภาพที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยระบุช่ือเดือนที่
ประสงค์ขอรับการประเมินซึง่อยู่ในช่วงที่มีการเรียนการสอนตามปกติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดข้ึนหลงัจาก ๑๒๐ 
วันของการสิ้นสุดปกีารศึกษาของหลักสูตร และไมจ่ำเปน็ต้องสอดคล้องกับรอบของการปรบัปรุงหลกัสูตร 
เพือ่ให้ ทปอ. พิจารณา และจัดหาคณะกรรมการประเมินฯ ทั้งน้ี ทปอ.สามารถปฏิเสธการประเมินหลักสูตรที่
เสนอได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจไมเ่กิดประโยชน์ในการประเมินเต็มรูปแบบ 

๓.  สถาบันส่งหลักฐานต่างๆ เป็นอเิลก็ทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ cupt.aun@gmail.com 
๔. เมื่อ ทปอ. พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ประเมินหลักสูตรเต็มรูปแบบได้  ทปอ.จะประสานไปทีห่ลักสูตรเพื่อ
กำหนดวันตรวจประเมิน โดย ทปอ. นัดหมายคณะกรรมการประเมินฯ และ หลักสูตรนัดหมายผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสียทัง้หมด 

๕. ทปอ. เสนอรายช่ือคณะกรรมการประเมินฯ ให้สถาบันดำเนินการแต่งต้ัง โดยปกีารศึกษาทีร่ับการประเมิน 
๒๕๕๙ –๒๕๖๐ ทปอ. เลือก Senior Assessor เป็นประธาน และ Junior และ/หรือ Novice และ/หรือ 
Apprentice-C Assessors เป็นกรรมการ โดยอาจมี Apprentice-U Assessors เป็นผู้สงัเกตการณ์ ทัง้น้ี 
ค่าตอบแทนการประเมินฯ เป็นไปตามที่สถาบันกำหนด 

๖. สถาบันสง่หนังสอืเชิญคณะกรรมการประเมินฯ ไปยังต้นสงักดัของกรรมการแต่ละท่าน 
๗. คณะกรรมการประเมินฯ ดำเนินการประเมินตามรปูแบบตามที่ ทปอ. กำหนด และจัดสง่รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตรให้ ทปอ. ทราบภายใน ๓๐ วันหลงัสิน้สุดการประเมิน เพื่อแจ้งใหส้ถาบันทราบผลการ
ประเมินต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การขอรับประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบ (๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี)          ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐   ๒ 

การกำหนดประเภทผู้ประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสตูร ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
๑. Apprentice-U Assessor เป็นผูป้ระเมินฯ ทีผ่่านการอบรมในหลกัสูตรทีส่ถาบันดำเนินการจัดอบรมตาม
รูปแบบทีส่ถาบันกำหนดข้ึน โดยสถาบันไม่ต้องส่งรายช่ือผูผ้่านการอบรมมายัง ทปอ. เพื่อข้ึนทะเบียนผู้
ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ซึง่สามารถดำเนินการประเมินหลักสูตรตามแนวทาง Internal Quality 
Assurance (IQA) ภายในสถาบันตนเอง 

๒.  Apprentice-C Assessor เป็นผู้ประเมินฯ ทีผ่่านการอบรมในหลกัสูตรทีส่ถาบันดำเนินการจัดอบรมตาม
รูปแบบที ่ทปอ. กำหนด และได้รบัความเห็นชอบหลักสูตรจาก ทปอ.  โดยสถาบันสง่รายช่ือผู้ผ่านการอบรมที่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ทปอ. กำหนดมายัง ทปอ. เพื่อข้ึนทะเบียนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ซึ่ง
สามารถประเมินหลกัสูตรตามแนวทาง IQA ได้ทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน รวมถึงสามารถดำเนินการ
ประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT-QA (๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี) ได้ โดยประเมิน
ร่วมกับผู้ประเมินฯ ระดับ Senior 

๓. Novice Assessor เป็นผู้ประเมินฯ ที่ผ่านการอบรมในหลักสตูรที่ ทปอ. ดำเนินการจัดอบรม และข้ึนทะเบียน
รายช่ือผู้ประเมินฯ ระดับหลกัสูตร ของ ทปอ. โดยสามารถดำเนินการประเมินหลกัสูตรแบบเต็มรูปแบบตาม
ระบบการประเมินของ CUPT-QA (๑ ครัง้ในรอบ ๕ ปี) ได้ โดยประเมินร่วมกับผูป้ระเมินฯ ระดับ Senior 

๔. Junior Assessor เป็นผู้ประเมินฯ ที่ ทปอ. คัดเลอืกและข้ึนทะเบียนรายช่ือผูป้ระเมินฯ ระดับหลักสูตร ของ 
ทปอ. โดยสามารถดำเนินการประเมินหลกัสูตรแบบเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT-QA (๑ 
ครั้งในรอบ ๕ ปี) ได้ โดยประเมินร่วมกับผู้ประเมินฯ ระดับ Senior 

๕. Senior Assessor เป็นผู้ประเมินฯ ที่ ทปอ. คัดเลือกว่าเปน็ผูท้ี่มีความเข้าใจในเจตนารมณ์และแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้ระบบ CUPT-QA และข้ึนทะเบียนรายช่ือผูป้ระเมินฯ ของ ทปอ. โดย
สามารถเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ ทปอ. และสถาบันต่างๆ ได้ รวมถึงเป็นประธานคณะกรรมการ
ประเมินฯ ร่วมกับผู้ประเมินฯ ระดับ Junior, Novice หรอื Apprentice-C ในการประเมินหลักสูตรแบบเต็ม
รูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT-QA (๑ ครัง้ในรอบ ๕ ปี) 

 
หมายเหตุ  ทะเบียนรายช่ือผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ประกอบด้วย ผู้ประเมินฯ ระดับ Apprentice-C, 

Novice, Junior และ Senior  
 
การสร้างผู้ประเมินฯ ระดับ Apprentice-C 
๑. ผู้เข้ารบัการอบรมเคยผ่านการอบรมให้ความรู้เรื่อง Outcome Based Education (OBE) 
๒. สถาบันดำเนินการจัดการอบรม อย่างน้อย ๓ วัน โดยผู้เข้ารบัการอบรมดำเนินการเตรียม Desktop 

Assessment ล่วงหน้าด้วยตนเองก่อนเข้าร่วมการอบรม และเน้ือหาการอบรมต้องครอบคลมุถึงการเขียน 
Assessment Report หลังการเข้าประเมินหลกัสูตร 

๓. สถาบันจัดอบรมตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรให้ครบเกณฑท์ั้งหมด ๑๑ เกณฑ ์
๔. วิทยากรหลักสำหรับการอบรมเกณฑ์ AUN-QA ต้องเป็นผูป้ระเมินฯ ระดับ Senior Assessor ที่ข้ึนทะเบียนฯ 
ของ ทปอ. อย่างน้อย ๑ คน 

๕. ผู้ผ่านการอบรมผูป้ระเมนิฯ ต้องทำรายงานผลการประเมินตามรูปแบบที่ ทปอ. กำหนด อย่างน้อยเกณฑ์ ๕ 
ข้อ ที่กำหนดโดยวิทยากรหลัก หลังการอบรม 

๖. สถาบันประเมินรายงานผลการคัดเลอืกผู้ผ่านการอบรมฯ ตามข้อ (๕) และสง่รายช่ือให้ ทปอ. เพือ่ขอข้ึน
ทะเบียนเป็นผูป้ระเมินฯ ระดับ Apprentice-C Assessor ของ ทปอ. 


