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ตารางที่ 1 สรปุผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
 

เกณฑ์สาํหรับหลักสูตรที่ใชเ้กณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
ระดับบณัฑิตศึกษา ปริญญาโท  มีจํานวน 12 ข้อ 
 

เกณ
ฑ์ข้อ
ที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ์ 
- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน รายละเอียด 

 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดย  
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
หรือ เทียบเท่ าหรือขั้ น ตํ่ าป ริญญาโทหรือ เทียบเท่ าที่ มี ตํ าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง  
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง รายละเอียด 

 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญา 
เอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง  
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 
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เกณ
ฑ์ข้อ
ที ่

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และ 2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์
ประจ าต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้อง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบ
ของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

 

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 

9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไมน่้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้อง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบ
ของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

 

10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แบบ 1 ต้องได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ 
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เกณ
ฑ์ข้อ
ที ่

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

กกอ. 
11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 
5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 
15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน หาก
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและ
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 
คน 

 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี  
 

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-12 
 ไดม้าตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ....................................................................... 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 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] 

-หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวัง 
(อ้างแสดงใน มคอ. 2) ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

-มีการแสดงความสัมพันธ์และสอดคล้องของ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย คณะ หรือคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ 

การก าหนดผลการเรียนรู้ที่กระชับ ชัดเจน 
สามารถประเมินได้ และการมีความเป็นอัต
ลักษณ์ของหลักสูตร 

3 

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

-หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหมด 5 
ด้าน 

-มีการแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรครอบคลุมทั้งรายวิชาเฉพาะและ
รายวิชาทั่วไป 

- 4 

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

-มีการแต่งตั้งกรรมการการจัดท าหลักสูตรและ
ก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  

การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้

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

-มีการเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

2. Programme Specification    4 

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

มีข้อมูลรายละเอียดระดับหลักสูตรแสดงไว้ใน 
มคอ.2 อย่างละเอียดและครบถ้วนและ
ปรับปรุงทุก 5 ปี 

- 4 

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] 

- หลักสูตรมีการเผยแพร่ข้อมูลระดับหลักสูตร
ที่รายวิชาต่างๆในหลายรูปแบบเช่น เอกสาร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เว็ปไซต์คณะ   

การสื่อสารข้อมูลรายละเอียดระดับหลักสูตร
และระดับรายวิชาไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม 

3 

3. Programme Structure and Content    4 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

-หลักสูตรมีการแสดงกระจายผลการเรียนรู้สู่
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรและมีการจัดท า
แผนการเรียนรู้แต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- 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] 

หลักสูตรมีการจัดแผนการศึกษาโดยค านึงถึง
ล าดับและความเชื่อมโยงกันของรายวิชาต่างๆ 

- 4 

4. Teaching and Learning Approach    3 

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

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดปรัชญาการศึกษา
และหลักสูตรได้มีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียบางกลุ่ม 

การสื่อสารเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาไปยังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างครบถ้วนและ
ชัดเจน 

2 

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

มีการก าหนดกิจกรรมการสอนที่ท าให้บรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ใน มคอ.3 โดยจัดการ
เรียนรู้แบบต่างๆที่เน้น active learning 

กระบวนการประเมินว่าได้บรรลุตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 

4.3 Teaching and learning activities enhance life- หลักสูตรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้  การวัดประสิทธิผลของการจัดการศึกษาการ 3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

long learning [6] ตลอดชีวิต โดยแทรกใน ELO ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบและทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การวิเคราะห์แบบวิกฤต 
(critical thinking) การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 

เรียนรู้ตลอดชีพโดยการแสดงข้อมูลแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตกับและรายวิชาและการประเมิน
ตาม มคอ.3 

5. Student Assessment          3 

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

-มีการก าหนดการประเมินนักศึกษาในการมุ่งสู่
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระบุไว้ในมคอ.3 

-มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาผ่านการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต 

- 4 

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

-มีการก าหนดองค์ประกอบการประเมินให้
สอดคล้องกับการวัดผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ ในชั้นเรียน 

-มีการสัมภาษณ์และสอบถามนักศึกษาเพ่ือ

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

ยืนยันการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
วัดและการประเมินผล 

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

มีการก าหนดให้หลายวิชาที่สอนหลายตอน
ต้องใช้ข้อสอบวัดประเมินเดียวกันและใช้
เกณฑ์คะแนนเดียวกัน 

การก าหนดวิธีการประเมิน กฎระเบียบ 
น้ าหนักคะแนน เกณฑ์การให้คะแนนและการ
ตัดเกรด เพ่ือให้ความเที่ยงตรงและใช้
มาตรฐานเดียวกันเพ่ือความยุติธรรมในการ
ประเมินผู้เรียน 

3 

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

หลักสูตรได้มีการขอความร่วมมืออาจารย์
ผู้สอนทุกท่านให้มีการ feedback หรือ
ประกาศคะแนนสอบเพ่ือช่วยส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาการเรียนรู้ 

แนวทางการประเมินและการสะท้อนกลับ
เพ่ือให้นักศึกษารับทราบและปรับตัวทันเวลา
ในภาคการศึกษานั้นๆ 

3 

5.5 Students have ready access to appeal 
procedure [8] 

มีข้ันตอนการร้องทุกข์ให้นักศึกษารับทราบ - 4 

6. Academic Staff Quality (Overall opinion)   4 
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] 

- มีการวิเคราะห์อัตราก าลังและจัดท าค าขอ
ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมรวมถึงก าหนดการสิ้นสุด
การจ้างและเกษียณอายุงาน 
- มีข้อมูลด าเนินการการสนับสนุนพัฒนา

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

อาจารย์เพ่ือพัฒนาในวิชาชีพ 
 

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
อัตราส่วนของจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 
(การแสดงข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี) 

4 

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

มีการก าหนดเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรสาย
วิชาการท่ีประกอบด้วย 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] 

มีการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการท่ีมี
การให้รางวัลและเชิดชูเกียรติจากผลงานต่างๆ
และสนับสนุนเงินรางวัลในการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยระดับ ISI เพ่ิมเติมจากเงินรางวัลที่

- 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] 

-อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีได้รับทุนวิจัยและมี
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ 
-มีการก ากับดูแลผลงานวิจัยของคณาจารย์
ย้อนหลัง 5 ปี 

การเทียบเคียงกับหลักสูตรใกล้เคียงอื่น 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
หน่วยงานต่างๆให้เพียงพอส าหรับความ
ต้องการ 
 

- 4 

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

มีการก าหนดเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรสาย
สนับสนุนและมีแนวทางในการสรรหาและการ
ก าหนดเกณฑ์ในการรับบุคลากรสายสนับสนุน
ที่สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตรที่ชัดเจน 

- 4 

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

- มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
- มีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ชัดเจนเป็นรายบุคคล 

- 4 

7.4 Training and developmental needs of support 
staff are identified and activities are implemented to 

มีการการส ารวจความต้องการและ ส่งเสริมให้
มีการพัฒนาตนเองเช่น เข้าอบรมสัมมนาต่างๆ 

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

fulfil them [4] 
7.5 Performance management including rewards 

and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service [5] 

มีการยกย่องชื่นชมผู้ที่มีการท างานโดดเด่น
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] 

หลักสูตรมีการวางแผนเรื่องจ านวนนักศึกษา 
การประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติผู้สมัคร และมี
กระบวนการคัดเลือกท่ีชัดเจน 

- 4 

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

- มีเกณฑ์ในการด าเนินการรับนักศึกษาเข้า
เรียนที่ชัดเจน 
- มีการประเมินแนวทางและเกณฑ์ในการรับ
นักศึกษา 

- 4 

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

-มีระบบดูแลและติดตามความก้าวหน้าในการ
เรียนของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  
-มีการก าหนดแนวทางการประเมินระบบดูแล
นักศึกษา 

การแสดงผลประเมินระบบการดูแลนักศึกษา
และแนวทางการปรับปรุง 

3 

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

หลักสูตรมีการเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
บริการสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาเพ่ือ
เป็นการปรับปรุงการเรียนรู้ 
 
 

- 
 
 

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

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

มีการจัดและส ารวจความต้องการและประเมิน
ความพอใจในการจัดสิ่งแวดล้อมในด้าน
กายภาพ สังคม และสภาพแวดล้อม 

- 4 

9. Facilities and Infrastructure (Overall opinion)   4 
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] 

-มีสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ส าหรับ
การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ และ
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
- มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานและมี
การน าผลส ารวจไปพิจารณาเพ่ือจัดสรร
งบประมาณด้านครุภัณฑ์และการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ 

- 4 

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

ใช้ห้องสมุดส่วนกลางโดยมีการส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาและให้ข้อมูลสะท้อนแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภาควิชาท าหน้าที่
เป็นผู้ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 

- 4 

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

มีการใช้ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์
และเครื่องมือกลาง 

การประเมินความเพียงพอและแนวทางการ
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 

การประเมินความเพียงพอของระบบ
สารสนเทศและแนวทางการปรับปรุง 

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

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

มีการด าเนินการด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และความปลอดภัย ส าหรับผู้พิการ
และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 

- 4 

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

input to curriculum design and development [1] 
มีการส ารวจความคิดเห็นและประเมินในบาง
หัวข้อที่เก่ียวข้องการกับการออกแบบหลักสูตร
และพัฒนาหลักสูตร ในกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- 4 

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

มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ชัดเจน 
และมีการทบทวนกระบวนการปรับปรุง
หลักสูตรในกรรมการบริหารหลักสูตรในแต่ละ
รอบ 

- 4 

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

-มีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อติดตาม
กระบวนการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
-มีการน าผลการประเมินกระบวนการเรียน
การสอนและผลการเรียนรู้ของนักศึกษามา
หารือในที่ประชุมภาคเพ่ือเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง 

- 4 

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

หลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและมีการน าผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียน

- 4 



14 
 

Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

การสอน 
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
สิ่งสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

การประเมินคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนและสิ่ง
อ านวยความสะดวกและเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง 

3 

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

มีกลไกการน าความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้เพื่อการประเมินและ
พัฒนา 

- 4 

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

established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

มีการจัดท าข้อมูลการสอบผ่าน การลาออก
หรือตกออก 5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบันเพื่อการ
พัฒนา 
 

การเทียบเคียงข้อมูลกับหลักสูตรอื่นที่
ใกล้เคียงเพ่ือการพัฒนา 

3 

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

- 
 

-การจัดท าข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ยการศึกษา 5 
ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
-การเทียบเคียงข้อมูลกับหลักสูตรอ่ืนที่
ใกล้เคียงเพ่ือการพัฒนา 

1 

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

- 
 

-การแสดงข้อมูลภาวะการได้งานท าของ
บัณฑิต 5 ปีย้อนหลังถึงปัจจุบัน  
-การเทียบเคียงข้อมูลกับหลักสูตรอ่ืนที่
ใกล้เคียงเพ่ือการพัฒนา 

1 

    11.4 The types and quantity of research activities - -การจัดท าข้อมูลผลงานวิจัย 5 ปีย้อนหลังถึง 1 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

by students are established, monitored and 
benchmarked for improvement [2] 

ปัจจุบัน เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
-การเทียบเคียงข้อมูลกับหลักสูตรอ่ืนที่
ใกล้เคียงเพ่ือการพัฒนา 

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

- -การติดตามและจัดท าข้อมูลระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ย้อนหลัง 5 ปี)
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
- การเทียบเคียงข้อมูลกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอื่น 

1 

Overall    3.45 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  

จุดแข็ง  

1. มีอาจารย์ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงกับบริบทของหลักสูตรอย่างชัดเจน 
2. หลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและน าผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 
3. หลักสูตรมีกลไกการบริหารการจัดการด้านต่างๆได้ดีและมีกระบวนการชัดเจน 
4. หลักสูตรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา  

1. การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กระชับ สามารถประเมินได้ และมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน 
2. การก าหนดและการสื่อสารเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างครบถ้วน

และชัดเจน 
3. ระบบการติดตามและจัดท าข้อมูลด้านต่างๆเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
4. การเทียบเคียงผลการด าเนินงานด้านต่างๆกับหลักสูตรอ่ืนที่ใกล้เคียง 

 

ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย  

1. การสนับสนุนงบประมาณด้านครุภัณฑ์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ 




