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ตารางที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

1. Expected Learning Outcomes        3 
1.1 The expected learning outcomes have been 

clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university [1,2] 

หลักสูตรได้กําหนดผลการเรยีนรู้คาดหวัง (อ้าง
แสดงใน มคอ. 2) ใหส้อดคลอ้งกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

การแสดงความสัมพันธ์และสอดคล้องของผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย คณะ หรือคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

3 

1.2 The expected learning outcomes cover both 
subject specific and generic (i.e. transferable) learning 
outcomes [3] 

หลักสูตรมผีลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหมด 5 
ด้าน 

การแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรครอบคลุมทั้งรายวิชาเฉพาะและ
รายวิชาทั่วไป 

3 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect 
the requirements of the stakeholders [4] 

มีการแต่งตั้งกรรมการการจดัทําหลักสูตรและ
กําหนดผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  

กระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 

2. Programme Specification        4 

2.1 The information in the programme specification 
is comprehensive and up-to-date [1,2] 

มีข้อมูลรายละเอียดระดับหลักสูตรแสดงไว้ใน 
มคอ.2 อย่างละเอียดและครบถ้วนและ

- 4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

ปรับปรุงทุก 5 ปี 

2.2 The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date [1,2] 

มีข้อมูลรายละเอียดระดับรายวิชาครบถ้วนใน
มคอ.2 และมีการประชุมทบทวนผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- 4 

2.3 The programme and course specifications are 
communicated and made available to the 
stakeholders [1,2] 

- หลักสูตรมีการเผยแพร่ข้อมลูระดับหลักสตูร
ที่รายวิชาต่างๆในหลายรูปแบบเช่น เอกสาร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เว็ปไซต์คณะ   

การสื่อสารข้อมูลรายละเอียดระดับหลักสูตร
และระดับรายวิชาไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม 

3 

3. Programme Structure and Content    4 

3.1 The curriculum is designed based on 
constructive alignment with the expected learning 
outcomes [1] 

-หลักสูตรมีการแสดงกระจายผลการเรียนรูสู้่
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรและมีการจัดทํา
แผนการเรียนรู้แต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

- 4 

3.2 The contribution made by each course to 
achieve the expected learning outcomes is clear [2] 

ในรายวิชาแต่ละวิชามีการกระจายผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 

- 4 

3.3 The curriculum is logically structured, 
sequenced, integrated and up-to-date [3,4,5,6] 

หลักสูตรมีการจัดแผนการศึกษาโดยคํานึงถึง - 4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

ลําดับและความเชื่อมโยงกันของรายวิชาต่างๆ 

4. Teaching and Learning Approach    3 

4.1 The educational philosophy is well articulated 
and communicated to all stakeholders [1] 

- การกําหนดและการสื่อสารเกี่ยวกับปรัชญา
การศึกษาไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่
อย่างครบถ้วนและชัดเจน 

1 

4.2 Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes [2,3,4,5] 

มีการกําหนดกิจกรรมการสอนที่ทําให้บรรลผุล
การเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ใน มคอ.3 โดยจัดการ
เรียนรู้แบบต่างๆที่เน้น active learning 

กระบวนการประเมินว่าได้บรรลุตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-
long learning [6] 

หลักสูตรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

- การวัดประสิทธิผลของการจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ตลอดชีพ 

3 

5. Student Assessment          3 

5.1 The student assessment is constructively 
aligned to the achievement of the expected learning 
outcomes [1,2] 

มีการกําหนดการประเมินนักศึกษาในการมุง่สู่
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังระบุไว้ในมคอ.3 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา 

3 

5.2 The student assessments including timelines, 
methods, regulations, weight distribution, rubrics and 

มีการกําหนดองค์ประกอบการประเมินให้
สอดคล้องกับการวัดผลการเรียนรู้ของรายวิชา

การบ่งบอกว่านักศึกษาเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับ
วิธีการวัดและประเมินผล รวมทั้งน้ําหนักของ

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

grading are explicit and communicated to students 
[4,5] 

และแจ้งให้ผู้เรยีนทราบถึงวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ ในชั้นเรียน 

องค์ประกอบในการประเมินที่สอดคล้องกับ
การวัดผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

5.3 Methods including assessment rubrics and 
marking schemes are used to ensure validity, reliability 
and fairness of student assessment [6,7] 

มีการกําหนดให้หลายวิชาที่สอนหลายตอน
ต้องใช้ข้อสอบวัดประเมินเดียวกันและใช้
เกณฑ์คะแนนเดียวกัน 

-การกําหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลการประเมินของวิธีการวัดผลที่แตกต่าง
กัน 

-ความยุติธรรมในการประเมินผู้เรียน 

3 

5.4 Feedback of student assessment is timely and 
helps to improve learning [3] 

หลักสูตรได้มีการขอความร่วมมืออาจารย์
ผู้สอนทุกท่านให้มีการ feedback หรือ
ประกาศคะแนนสอบเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาการเรียนรู้ 

แนวทางการประเมินและการสะท้อนกลับ
เพื่อให้นักศึกษารับทราบและปรับตัวทันเวลา
ในภาคการศึกษานั้นๆ 

3 

5.5 Students have ready access to appeal 
procedure [8] 

มีขั้นตอนการร้องทุกข์ให้นักศกึษารับทราบ - 4 

6. Academic Staff Quality (Overall opinion)   4 
6.1 Academic staff planning (considering 

succession, promotion, re-deployment, termination, 
- มีการวิเคราะห์อัตรากําลังและจัดทําคําขอ
กําหนดตําแหน่งเพิ่มรวมถึงกําหนดการสิ้นสุด

- การสนับสนุนพัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนาใน
วิชาชีพ 

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

and retirement) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service [1] 

การจ้างและเกษียณอายุงาน -ข้อมูลและผลการดําเนินการ 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are 
measured and monitored to improve the quality of 
education, research and service [2] 

มีการวิเคราะห์ภาระงานของคณาจารย์ใน
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การ
วิจัยและการให้บริการรวมถึงพิจารณา
อัตราส่วนของจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์
ประจําหลักสูตร 

แนวทางการปรับปรุงเพื่อคุณภาพการศึกษาที่
ดีขึ้น 

3 

6.3 Recruitment and selection criteria including 
ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated [4,5,6,7] 

มีการกําหนดเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรสาย
วิชาการที่ประกอบด้วย จรรยาบรรณ การเป็น
อิสระทางวิชาการ และสื่อสารเป็นที่เข้าใจ
ตรงกัน 
 

 
- 

4 

6.4 Competences of academic staff are identified 
and evaluated [3] 

มีการประเมินความสามารถของบุคลากรสาย
วิชาการ 

- 4 

6.5 Training and developmental needs of academic 
staff are identified and activities are implemented to 
fulfil them [8] 

มีการพิจารณาความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายวิชาการ และมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

- 4 

6.6 Performance management including rewards 
and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service [9] 

มีการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการที่มี
การให้รางวัลและเชิดชูเกียรติจากผลงานต่างๆ
และสนับสนุนเงินรางวัลในการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยระดับ ISI เพิ่มเติมจากเงินรางวัลที่

- 4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

ได้จากคณะและมหาวิทยาลัย 
 

6.7 The types and quantity of research activities by 
academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement [10] 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีได้รับทุนวิจัยและมี
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ 

การกํากับดูแลผลงานวิจัยของคณาจารย์และ
เทียบเคียงกับหลักสูตรใกล้เคียงของ
มหาวิทยาลัยอื่น 

3 

7. Support Staff Quality (Overall opinion)   4 
7.1 Support staff planning (at the library, 

laboratory, IT facility and student services) is carried 
out to fulfil the needs for education, research and 
service [1] 

มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนใน
หน่วยงานต่างๆให้เพียงพอสาํหรับความ
ต้องการ 
 

- 4 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated [2] 

มีการกําหนดเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรสาย
สนับสนุนและมีแนวทางในการสรรหาและการ
กําหนดเกณฑ์ในการรับบุคลากรสายสนับสนุน
ที่สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตรที่ชัดเจน 

- 4 

7.3 Competences of support staff are identified 
and evaluated [3] 

- มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
- มีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ชัดเจนเป็นรายบุคคล 

- 4 

7.4 Training and developmental needs of support 
staff are identified and activities are implemented to 
fulfil them [4] 

มีการการสํารวจความต้องการและ ส่งเสริมให้
มีการพัฒนาตนเองเช่น เข้าอบรมสัมมนาต่างๆ 

- 4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

7.5 Performance management including rewards 
and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service [5] 

มีการยกย่องชื่นชมผู้ที่มีการทํางานโดดเด่น
ผ่านการประชุมภาควิชา และให้ผ่านระบบการ
ขึ้นเงินเดือน 

- 4 

8. Student Quality and Support (Overall opinion)   4 
8.1 The student intake policy and admission criteria 

are defined, communicated, published, and up-to-
date [1] 

หลักสูตรมีการวางแผนเรื่องจํานวนนักศึกษา 
การประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติผู้สมัคร และมี
กระบวนการคัดเลือกที่ชัดเจน 

- 4 

8.2 The methods and criteria for the selection of 
students are determined and evaluated [2] 

- มีเกณฑ์ในการดําเนินการรับนักศึกษาเข้า
เรียนที่ชัดเจน 
- มีการประเมนิแนวทางและเกณฑ์ในการรับ
นักศึกษา 

- 4 

8.3 There is an adequate monitoring system for 
student progress, academic performance, and 
workload [3] 

มีระบบดูแลและติดตามความก้าวหน้าในการ
เรียนของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  

การประเมินระบบการดูแลนักศึกษาและแนว
ทางการปรับปรุง 

3 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, 
student competition, and other student support 
services are available to improve learning and 
employability [4] 

หลักสูตรมีการเรียนกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
บริการสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาเพื่อ
เป็นการปรับปรุงการเรียนรู้ 
 
 

- 
 
 

4 

8.5 The physical, social and psychological 
environment is conducive for education and research 

มีการสํารวจความต้องการและประเมินความ
พอใจในการจดัสิ่งแวดล้อมในด้านกายภาพ 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และจัด
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการศกึษาและการทาํ

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

as well as personal well-being [5] สังคม และสภาพแวดล้อม วิจัย 
เช่น โต๊ะเก้าอี้ใต้อาคารต่างๆให้กับนักศึกษา 

9. Facilities and Infrastructure (Overall opinion)   3 
9.1 The teaching and learning facilities and 

equipment (lecture halls, classrooms, project rooms, 
etc.) are adequate and updated to support education 
and research [1] 

มีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์สําหรบั
การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ และ
ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
- มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

การประเมินความพอเพียงและแนวทางการ
ปรับปรุง 

3 

9.2 The library and its resources are adequate and 
updated to support education and research [3,4] 

ใช้ห้องสมุดส่วนกลาง การประเมินความพอเพียงและแนวทางการ
ปรับปรุง 

3 

9.3 The laboratories and equipment are adequate 
and updated to support education and research [1,2] 

มีการใช้ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์
และเครื่องมือกลาง 

การประเมินความพอเพียงและแนวทางการ
ปรับปรุง 

3 

9.4 The IT facilities including e-learning 
infrastructure are adequate and updated to support 
education and research [1,5,6] 

มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ฯ ในการ
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบสารสนเทศ 

การประเมินความพอเพียงของระบบ
สารสนเทศและแนวทางการปรับปรุง 

3 

9.5 The standards for environment, health and 
safety; and access for people with special needs are 
defined and implemented [7] 

- แผนการดําเนินการด้านมาตรฐานสิ่งแวดลอ้ม 
สุขภาพ และความปลอดภัย สําหรับผู้พิการ
และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

1 

10. Quality Enhancement (Overall opinion)   4 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as 

input to curriculum design and development [1] 
มีการสํารวจความคิดเห็นและประเมินในบาง
หัวข้อที่เกี่ยวข้องการกับการออกแบบหลักสูตร
และพัฒนาหลกัสูตร ในกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

- 4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

10.2 The curriculum design and development 
process is established and subjected to evaluation 
and enhancement [2] 

มีกระบวนการปรับปรุงหลักสตูรที่ชัดเจน - 4 

10.3 The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance and alignment [3] 

การติดตามกระบวนการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- 4 

10.4 Research output is used to enhance teaching 
and learning [4] 

หลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและมีการนําผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียน
การสอน 

- 4 

10.5 Quality of support services and facilities (at 
the library, laboratory, IT facility and student services) 
is subjected to evaluation and enhancement [5] 

มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้าน
สิ่งสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

แนวทางการปรับปรุง 3 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are 
systematic and subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

มีกลไกการนําความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้เพื่อการประเมินและ
พัฒนา 

- 4 

11. Output (Overall opinion)   2 
11.1 The pass rates and dropout rates are 

established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

มีการตรวจสอบ - การจัดทําข้อมูลการสอบผ่าน การลาออก
หรือตกออก 3-5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบันเพื่อ
การพัฒนา 
- การเทียบเคยีงข้อมูลกับหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลัยอื่น 

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

มีการตรวจสอบ -การจัดทําข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยการศึกษา 3-
5 ปีย้อนหลังถงึปัจจุบัน เพื่อการปรับปรุง
พัฒนา 
- การเทียบเคยีงข้อมูลกับหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลัยอื่น 

2 

11.3 Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

มีการตรวจสอบ -การจัดทําข้อมูลภาวะการได้งานทําของ
บัณฑิต 3-5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา 
- การเทียบเคยีงข้อมูลกับหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลัยอื่น 

2 

11.4 The types and quantity of research activities 
by students are established, monitored and 
benchmarked for improvement [2] 

มีการตรวจสอบ -การจัดทําข้อมูลผลงานและกิจกรรมวิจัยของ
นักศึกษา 3-5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน 
- การเทียบเคยีงข้อมูลกับหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลัยอื่น 

2 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [3] 

มีการตรวจสอบ -การติดตามและจัดทําข้อมูลระดับความพึง
พอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร 
- การเทียบเคยีงข้อมูลกับหลกัสูตรของ
มหาวิทยาลัยอื่น 

2 

Overall    3.45 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  

จุดแข็ง  

1. มีอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงกับบริบทของหลักสูตรอยา่งชัดเจน 
2. หลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและนําผลงานวิจัยมาใช้ในการเรยีนการสอน 
3. หลักสูตรมีกลไกการบริหารการจัดการด้านต่างๆได้ดีและมีกระบวนการชัดเจน 

จุดที่ควรพฒันา  

1. การกําหนดและการสื่อสารเก่ียวกับปรัชญาการศึกษาไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างครบถ้วน
และชัดเจน 

2. ระบบการติดตามและจัดทําขอ้มูลด้านต่างๆเพื่อการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3. ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
4. การเทียบเคียงผลการดําเนนิงานด้านต่างๆกับหลักสูตรอ่ืนที่ใกลเ้คียง 

 

ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลยั  

1. แผนการดําเนนิการด้านมาตรฐานสิ่งแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภัย สําหรับผูพ้ิการ 

2. การสนับสนนุงบประมาณด้านครุภัณฑ์ใหเ้พียงพอกับความต้องการ 


