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ตารางที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN QA 

Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

1. Expected Learning Outcomes (Overall opinion)   3 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

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

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) มีความสัมพันธ์กับ
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ 
และภาควิชา  

- การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้อง
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ และ
ภาควิชา อย่างครอบคลุมและครบถ้วนในทุกประเด็น 
เช่น ความเป็นสากล 
- การสร้างระบบการออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ที่ ส อด ค ล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์  แ ล ะ  พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา ส าหรับการทบทวน
หลักสูตรทุกครั้ง 

3 

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

การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสู่รายวิชา
ครอบคลุมทั้ง generic learning outcome 
และ specific learning outcome 
  

- การทบทวนความเหมาะสมและความสมดุลของการ
กระจายผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังให้ครอบคลุม 
generic learning outcome และ specific 
learning outcome ในทุกรายวิชา 

3 

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

มีการส ารวจและรับฟังข้อมูลความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 

- การก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจนและครบ
ทุกกลุ่ม  
- การส ารวจข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างครบถ้วนทุกกลุ่ม เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2 

2. Programme Specification (Overall opinion)   3 
2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1,2] 
การปรับปรุงหลักสูตรภายในเวลาที่ สกอ. ก าหนด 
โดยจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรใน มคอ.2 
และสาระส าคัญของรายละเอียดของหลักสูตร 
เป็นไปตามข้อก าหนดของสภาวิชาชีพ 

- การสร้างระบบการน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาใช้
ในการก าหนดรายละเอียดของหลักสูตร 
- การเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรที่เป็น
ปัจจุบัน 

3 
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2.2 The information in the course specification is comprehensive 
and up-to-date [1,2] 

มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่ครอบคลุม
ถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ใน มคอ.3 และ มคอ.4 
ทุกภาคการศึกษา และสอดคล้องกับ มคอ.2 
 

- การสร้างระบบการน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาใช้
ในการก าหนดรายละเอียดของรายวิชา 
- การเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาที่เป็น
ปัจจุบัน 

3 

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

มีการ เผยแพร่และสื่ อสารรายละเอียดของ
หลักสูตรและรายวิชากับนักศึกษา 
 

- การสร้างระบบการสื่อสารข้อมูลรายละเอียดของ
หลักสูตรและรายวิชา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร เพื่อให้รู้ว่า หลักสูตร
จะสร้างบัณฑิตที่มีลักษณะตามที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ 
และให้นักศึกษารู้ว่าแต่ละรายวิชา คาดหวังว่าจะให้
นักศึกษามีลักษณะใดเมื่อเรียนจบรายวิชานั้นๆ  

2 

3. Programme Structure and Content (Overall opinion)   2 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment 

with the expected learning outcomes [1] 
แผนการศึกษาออกแบบตามข้อก าหนดของสภา
วิชาชีพ  

- การน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาใช้ในการออกแบบ
และจัดท าหลักสูตร 
 

2 

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

มีการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละ
รายวิชา 
 

- การเช่ือมโยงและบูรณาการของแต่ละรายวิชาที่
ชัดเจนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อให้เห็น
ว่ารายวิชาในแต่ละช้ันปี เน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งรายวิชาในแต่ละช้ันปีควรมี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่แตกต่างกัน แต่สัมพันธ์กัน 
เช่น รายวิชาปี 2 ควรเน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
เป็นพื้นฐาน ในขณะที่รายวิชา ปี 3 และ ปี 4 ควรเน้น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะทางและควรต่อเนื่อง
จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังปี 2 

2 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated การจัดท าแผนการศึกษา มีล าดับและโครงสร้างที่ - การทบทวนแผนการศึกษาให้ เหมาะสมกับ 2 
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(1-7) 

and up-to-date [3,4,5,6] สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
และข้อก าหนดของสภาวิชา ชีพ และมีการ
ปรับปรุงตามรอบเวลาที่ก าหนด (ทุก 5 ปี) 

สถานการณ์ปัจจุบัน 

4. Teaching and Learning Approach (Overall opinion)   2 
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 
- การเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลรายละเอียดของปรัชญา

การศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทุกกลุ่ม 
เพื่อใหท้ราบถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษา 

2 

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

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย คือ บรรยาย โครงงาน ปฏิบัติการ  
สหกิจศึกษา การดูงาน การใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น
ต้น 

- การน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
- การสร้างระบบเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษามีลักษณะ
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่ต้องการจริง 

2 

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

- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- การสร้างระบบเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษามีลักษณะ
ที่ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตจริง 

2 

5. Student Assessment  (Overall opinion)   3 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [1,2] 
มีเกณฑ์การประเมินนักศึกษาต่อผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังท่ีก าหนด 

- การประเมินนักศึกษาอย่างเป็นระบบและการ
ตรวจสอบว่านักศึกษามีลักษณะสอดคล้องตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ตั้งแต่การรับเข้า ระหว่างการศึกษา 
และเมื่อส าเร็จการศึกษา 

2 

5.2 The student assessments including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit and 
communicated to students [4,5] 

มีรูปแบบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่
หลากหลาย และ ชัดเจน (ตามที่ระบุใน มคอ.3) 
 

- การสร้างระบบเพื่อตรวจสอบว่าทุกวิชาได้ท าการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น (ตามที่ระบุใน มคอ.
3) 
- การทบทวนเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ประเมินให้มีความ

3 
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ชัดเจนและเป็นที่รับรู้ของนักศกึษา  
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes 

are used to ensure validity, reliability and fairness of student 
assessment [6,7] 

มีการประเมินข้อสอบที่น่าเชื่อถือและยุติธรรม - การตรวจสอบและทวนสอบวิธีการที่ใช้ประเมินของ
ทุกวิชา เพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะสม น่าเช่ือถือ และ
ยุติธรรม 

3 

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

มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการประเมิน
ต่อนักศึกษา 

- กระบวนการแจ้งหรือให้ ข้อมูลป้อนกลับด้าน
ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้อย่างทันเวลาและเป็นระบบ 
เพื่อให้นักศึกษาปรับปรุงการเรียนของตนเอง 

2 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] กระบวนการอุทธรณ์การศึกษาโดยด าเนินการผ่าน
ภาควิชา 

- การสร้างระบบการอุทธรณ์การศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ในทุกขั้นตอนของการประเมินผล 

3 

6. Academic Staff Quality (Overall opinion)   3 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, 

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

มีแผนอัตราก าลัง - การตรวจสอบและทบทวนอัตราก าลังในระดับ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อภาระงาน
ทุกด้าน 

3 

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

มีการตรวจสอบอัตราส่วนระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา 

- การสร้างระบบตรวจสอบและทบทวนภาระงาน
อย่างต่อเนื่อง 

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] 

มกีารด าเนินงานตามกระบวนการและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

- การมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การรับและ
คัดเลือกอาจารย์ของหลักสูตร 

3 

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

มกีารด าเนินงานตามกระบวนการและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

- การสะท้อนข้อมูลป้อนกลับต่ออาจารย์ของหลักสูตร
เพื่อสะท้อนผลประเมินสมรรถนะ (competences) 
และติดตามเพื่อการพัฒนา 

3 

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

มีการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ใน
ด้านต่างๆ  

- การส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์
และตรวจสอบความสอดคล้องของความต้องการ

2 
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พัฒนาตนเองของอาจารย์และหลักสูตร 
- การจัดท าแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของอาจารย์ 

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

มกีารด าเนินงานตามกระบวนการและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

- การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ยกย่องและการให้รางวัลอาจารย์ของหลักสูตร 
- การจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรอื่นๆ 
เพื่อเป็นแรงกระตุ้นส าหรับรุ่นต่อไป 

3 

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

-  - การสร้างระบบตรวจสอบและติดตามผลงาน และ
การเปรียบเทียบกับคู่เทียบอย่างต่อเนื่อง 

1 

7. Support Staff Quality (Overall opinion)   3 
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] 

จ านวนบุคคลากรสายสนับสนุนพอเพียงต่อความ
ต้องการของหลักสูตร 

- การตรวจสอบและทบทวนอัตราก าลังในระดับ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อภาระงาน
ทุกด้าน 

3 

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

มกีารด าเนินงานตามกระบวนการและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

- - การมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การรับและ
คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตร 

 

3 

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

- การสะท้อนข้อมูลป้อนกลับต่อบุคลากรสาย
สนับสนุนของหลักสูตรเพื่อสะท้อนผลประเมิน
สมรรถนะ (competences) และติดตามเพื่อการ
พัฒนา 

3 

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

มีการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน
ด้านต่างๆ 

- การส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายสนับสนุนและตรวจสอบความสอดคล้องของ
ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน

2 
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และหลักสูตร 
- การจัดท าแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร
สายสนับสนุน  

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

มกีารด าเนินงานตามกระบวนการและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

- การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ยกย่องและการให้รางวัลอาจารย์ของหลักสูตร 
- การจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรอื่นๆ 
เพื่อเป็นแรงกระตุ้นส าหรับรุ่นต่อไป 

3 

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] 
มกีารด าเนินงานตามกระบวนการและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

- การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบัน 
- การสร้างระบบให้มีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามต้องการ 

4 

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

มกีารด าเนินงานตามกระบวนการและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

- การสร้างระบบให้มีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามต้องการ 

4 

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

มรีะบบติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา - การสร้างระบบให้มีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3 

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

มีกระบวนการให้ค าแนะน านักศึกษาผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษา และมีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 

- การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และสร้างโอกาสในการได้งานท าของนักศึกษา 

4 

8.5 The physical, social and psychological environment is 
conducive for education and research as well as personal well-being 
[5] 

-  - การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดเวลา 

2 

9. Facilities and Infrastructure (Overall opinion)   3 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือเพื่อการเรียน - การจัดท าระบบการส ารวจและทบทวนความ 3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

การสอนและงานวิจัยมีเพียงพอ ต้องการของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกและเครื่องมือท่ีเพียงพอและทันสมัย 
- การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดหาและการบ ารุงรักษา
อย่างต่อเนื่อง 

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

ห้องสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อการ
เรียนการสอนและงานวิจัยมีเพียงพอ 

- การจัดท าระบบการส ารวจและทบทวนความ
ต้องการของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีทรัพยากรการ
เรียนรู้ต่างๆ ท่ีเพียงพอและทันสมัย 
- การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดหาและการบ ารุงรักษา
อย่างต่อเนื่อง 

4 

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

ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการเรียนการ
สอนและงานวิจัยมีเพียงพอ 

- การจัดท าระบบการส ารวจและทบทวนความ
ต้องการของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือท่ีเพียงพอและทันสมัย 
- การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดหาและการบ ารุงรักษา
อย่างต่อเนื่อง 

3 

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

ระบบสารสนเทศและโครงสร้างด้านสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยมีเพียงพอ 

- การจัดท าระบบการส ารวจและทบทวนความ
ต้องการของผู้ ใ ช้อย่ างต่อเนื่อง เพื่อ ให้มีระบบ
สารสนเทศและโครงสร้างด้านสารสนเทศที่เพียงพอ
และทนัสมัย 
- การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดหาและการบ ารุงรักษา
อย่างต่อเนื่อง 

3 

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

- - การจัดท าระบบการส ารวจและทบทวนความ
ต้องการของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง  
- การจัดท าแผนหรือก าหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

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

10. Quality Enhancement (Overall opinion)   1 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development [1] 
การก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรและ
การพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุง
หลักสูตร 

- การสร้างระบบส ารวจความต้องการและข้อมูล
ป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ าเสมอ และ 
น าผลมาปรับปรุงหลักสูตรทุกป ี

1 

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

-  - การสร้างระบบตรวจสอบความทันสมัยของวิธีการ
ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

1 

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

การประเมินและทบทวนการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

- การทบทวน กระบวนการประเมินและทบทวนการ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง 
- การสร้างระบบพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจาก
ข้อมูลป้อนกลับของนักศึกษา 

1 

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

มีการบูรณการงานวิจัยมาใช้ในด้านการเรียนการ
สอน 

- การสร้างระบบเพื่อมั่นใจว่าผลงานวิจัยของอาจารย์
ได้ถูกน ามาสอนในทุกวิชา 

3 

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

-  - การสร้างระบบตรวจสอบความต้องการของ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

2 

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

มีกลไกในการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะนายจ้าง 

- การสร้างระบบตรวจสอบความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

1 

11. Output (Overall opinion)   1 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored 

and benchmarked for improvement [1] 
- การจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลอัตราการจบและการ

ตกออก และ การเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
1 

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

- การจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยการ
จบการศึกษา และ การเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 

1 

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

- การจัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลอัตราการได้งานท า 
และ การเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 

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

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

นักศึกษามีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่
หลักสูตรก าหนด 

การสร้างระบบการน าผลงานนักศึกษาไปเผยแพร่ ต่อ
ยอดหรือน าไปใช้ประโยชน์ และ การเปรียบเทียบกับ
คู่เทียบ 

1 

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

มีการใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

การจัดท าระบบติดตามและประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และการ
เปรียบเทียบกับคู่เทียบ 

1 

Overall   2.55 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  

จุดแข็ง  

1. อาจารย์มีคุณภาพ  
2. งานวิจัยมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 
3. การจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และปรับให้ทันสมัยต่อ

ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

จุดที่ควรพัฒนา  

1. กระบวนการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่พึงประสงค์จากข้อมูลความต้องการและข้อมูลป้อนกลับ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

2. การจัดท าระบบการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการบริหารหลักสูตร เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน 
3. การสร้างระบบการทวนสอบผลการด าเนินของหลักสูตร 
4. การสร้างระบบ Benchmarking 

ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย  

1. การก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในรายวิชาศึกษาท่ัวไปร่วมกันระหว่างคณะต่างๆ  
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางที่ทุกหลักสูตรสามารถใช้ร่วมกันได้ 


