




ตารางท่ี 2 สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA 

Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

1. Expected Learning Outcomes    2 
1.1 The expected learning outcomes have 

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

-หลักสูตรมีกระบวนการสราง 
ELOs 

-การนํา vision และ 
mission มาใชในการกําหนด 
ELOs 

-ELOs ที่กําหนดตองสามารถเห็นวิธีการสอนและวิธีการประเมินผล
ไดอยางชัดเจนและ ELOs ตองมีเนื้อหาท่ีมีความจําเพาะสําหรับ
หลักสูตร 
-แสดงความเชื่อมโยงระหวาง ELOs ของหลักสูตรกับ vision และ 
mission 
- ควรมีการอธิบายการไดมาซึ่ง ELOs ใหชัดเจนวาขอมูลมาจาก
แหลงไหนบางรวม จํานวนเทาไหร  เหมาะสมหรือไม  รวมถึง
กระบวนการ formulated ของ ELOs ของหลักสูตรทําอยางไร และ
แสดงใหรูวา ELOs เหมาะสมหรือไม 
-ควรมีการแสดง วัดหรือวิเคราะหความสอดคลองของ ELOs ของ
หลักสูตรกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะฯ และ 
stakeholders ใหชัดเจนวา ELOs ใดตอบสนองวิสัยทัศน/พันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยรวมถึงความตองการของ stakeholders หรือไม 
อยางไร 

2 

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

 - การรายงาน  ELOs ที่ใชในปการศึกษา 2559และระบุELOs ที่
เปน Subject specific outcomes และ Generic outcomesให
ชัดเจน 
- ควรแสดงกระบวนการในการกระจาย ELOs กับความเปนเฉพาะ
สาขาและทั่วไป 

2 
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- ควรมีการประเมินความเหมาะสม 
- ควรมีการทวนสอบผลการเรียนรูที่คาดหวังวาท้ังความเปนเฉพาะ
สาขาและท่ัวไป วาตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
หรือไมและหากไมตรงมีแนวทางในการดําเนินการแกไขอยางไร 

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

 การแสดงความสัมพันธระหวาง ELOs ของหลักสตูรตอความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
-ควรมีการระบุกลุมผูมีสวนไดสวนเสียใหชัดเจน และอธิบายถึง
กระบวนการที่ไดมาซึ่งขอมูลจากของแตละกลุมทําอยางไร เพ่ือนํามา
วิเคราะหกําหนด ELOs 
-ควรมีการประเมินกระบวนการในการไดมาซึ่ง ELO 
- ควรมีกระบวนการประเมิน ELOs วาตอบสนองความตองการของ 
stakeholders ที่เก่ียวของทั้งหมดหรือไมอยางไร 

2 

2. Programme Specification    2 
2.1 The information in the programme 

specification is comprehensive and up-to-date 
[1,2] 

 การแสดงขอมูลรายละเอียดของหลักสูตรตองครบถวนและมีการ
ปรบัปรุงใหทันสมัยในทุกๆ เอกสารที่ใชในการสื่อสาร/เผยแพรกับผู
มีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
- ควรแสดงที่ มาของขอมูลและกระบวนการในการกําหนด 
programme specification ของหลักสูตรใหชัดเจน 
- ควรแสดงกระบวนการในการทวนสอบความความถูกตอง ความ
ครบถวน การเปลี่ยนแปลงของ programme specificationอยางไร

2 
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บ า งและรายละเ อี ยด เปนอย า ง ไ ร  และกระบวนการปรั บ 
programme specification มีวธิีการดําเนินงานอยางไร 
- ควรเขียนเชื่อมโยงในการทํา programme specification กับ 
ELOs หรือแสดงการนํา ELOs มาใชในการจัดทําprogramme 
specification 
- ควรมีการประเมินกระบวนการเพื่อนําไปปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

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

 -การแสดงขอมูลรายวิชาของหลักสูตรใหครบถวนในทุกชองทางการ
สื่อสาร เชน website และคูมือการศึกษา เปนตน 
- ควรเขี ยนหรืออ ธิบายกระบวนการในการกําหนด course 
specification ใหเห็นภาพการทํางาน 
- ควรอธิบายการเชื่อมโยงการนํา ELOs มาใชกําหนดหรือเขียน 
course specification 
- ควรมีกระบวนการในการทวนสอบความถูกตองหรือความครบถวน
ของ course specification และแนวทาง ในการป รับ course 
specification ทําอยางไรและมีกระบวนการสื่อสารอยางไร 
- ควรมีการประเมินกระบวนการทํางานในแตละขั้นตอนเพ่ือนําไป
ปรบัปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง 

2 

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

 -การสื่อสารขอมูลของหลักสูตรและรายวชิาใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ที่สามารถเขาถึงไดงายและรวดเร็ว  
- ควรระบุกลุมเปาหมายแตละกลุมใหชัดเจนและกําหนดวิธีการ
สื่อสารในแตละกลุมใหเหมาะสม 

2 
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- ควรมีกระบวนการประเมินการวิธีการเผยแพรขอมูลของหลักสูตร
ในแตละวิธีวามีประสิทธิภาพหรือไมและกลุมเปาหมายแตละกลุมมี
การรับทราบไดจริงหรือไม  
- ควรมีการทวนสอบกระบวนการหรือระบบและกลไกการเผยแพร
ขอมูลและการติดตามประเมินเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการหรือ
วิธีการ 

3. Programme Structure and Content    3 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

 -การแสดงโครงสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับกับ ELOs หรือ 
การมีกระบวนการแสดงถึงการนํา ELOs มาใชในการออกแบบ
โครงสรางหลักสูตร 
- ควรมีกระบวนการในการทวนสอบหรือประเมินถึงโครงสราง
หลักสูตรที่ออกแบบมาสอดคลองกับ ELOs หรือถูกตองเหมาะสม
หรือไมอยางไร และแนวทางในการดําเนินงานหากไมเหมาะสม
ดําเนินการอยางไร 

3 

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

 -การแสดงกระบวนการกระจาย ELOs สูวิชา และ ELOs ตองมี
ความเหมาะสมและสอดรับกับเน้ือหารายวชิา 
- ควรแสดงกระบวนการในการบริหารจัดการเพ่ือใหแตละรายวิชา
สามารถทําใหบรรล ุELOs ของหลักสูตร 
- ควรมีกระบวนการในการทวนสอบถึงกระบวนการบริหารจัดการ
เพ่ือใหแตละรายวิชาสามารถทําใหบรรล ุELOs ของหลักสูตรและ

2 
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ควรมีแนวทางในการดําเนินงานหากไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวาง
ไว 

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

 -การวิเคราะหเพ่ือกําหนดรายวิชาที่มีการเชื่อมโยง/บูรณาการความรู
ที่ทําใหเกิดการบรรลุ ELOs ของหลักสูตรไดจริง 
- ควรมีการอธิบายการจัดทําโครงสรางหลักสูตร และการกําหนด
ลําดับการเรียนรูของรายวิชา พิจารณาจากอะไร ทําอยางไร 
- ควรมีการประเมินหรือทวนสอบดวยวาโครงสรางหลักสูตร ลําดับ
การเรียนรู และการบูรณาการของหลักสูตรถูกตอง เหมาะสมและมี
ความทันสมัย 
- ควรมีการประเมินกระบวนการในการทํางานแตละกระบวนการ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอยางตอเนื่อง 

3 

4. Teaching and Learning Approach    2 
4.1 The educational philosophy is well 

articulated and communicated to all 
stakeholders [1] 

 -ชองทางการสื่อสารปรัชญาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลไปยัง 
Stakeholders ทุกๆกลุม 
- ควรมีการอธิบายการไดมาซึ่ งปรัชญาหลักสูตรหรือปรัชญา
การศึกษาใหชัดเจนวาขอมูลมาจากแหลงไหนบางรวม จํานวน
เทาไหร เหมาะสมหรือไม รวมถึงกระบวนการเขียนปรัชญาหลักสูตร 
ทําอยางไร และแสดงใหรูวาปรัชญาหลักสูตรเหมาะสมหรือไม 
 

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

 -ควรมีการกําหนดกระบวนการในการกําหนดวิธีการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือใหบรรลุ ELOs ของหลักสูตร 
- ควรมีกระบวนการทวนสอบและประเมินการจัดการจัดการเรียน
การสอนวาบรรลุ ELOs ของหลักสูตรหรือไมอยางไรและมีแนว
ทางการแกไขอยางไรหากไมเปนไปตามตองการ 
- ควรมีการประเมินกระบวนการในการทํางานแตละกระบวนการ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอยางตอเน่ือง 

2 

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

 -การกําหนด life-long learning ของหลักสูตรใหชัดเจนและแสดง
ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะเหลานั้น 
-การประเมินผลสัมฤทธิข์องการเรียนการสอนตามทักษะ life-long 
learning 

2 

5. Student Assessment     2 
5.1 The student assessment is constructively 

aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes [1,2] 

 - การกําหนดวิธีการวัดและประเมินผลนักศึกษาที่สอดคลองกับ 
ELOs 
- ควรมีกระบวนการในการติดตามหรือตรวจสอบวิธีการประเมิน
นักศึกษาของแตละรายวิชารวมถึงกําหนดแนวทางการแกไข 
- ควรมีกระบวนการประเมินผูเรียนใหครอบคลุมทั้ง กอนเขารับ
การศึกษา ระหวางการศึกษา และกอนจบการศึกษา 

2 

5.2 The student assessments including 
timelines, methods, regulations, weight 

 การกําหนดสัดสวนคะแนนท่ีเหมาะสมของแตละวิธทีี่ใชในการ

ประเมินผลเพ่ือบรรลุ ELOs ของแตละรายวิชา 

2 
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distribution, rubrics and grading are explicit and 
communicated to students [4,5] 

- ควรแสดงใหเห็นถึงหลักการกระจายน้ําหนักของการประเมิน 

- ควรมีกระบวนการทวนสอบการรับรูของการประเมินนักศึกษา

รวมถึงรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

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

มีระบบการประเมินขอสอบ การใชrubrics ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

-ควรมีกระบวนการตรวจสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือที่ใชใน
การประเมิน 
 

2 

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

 การกําหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะในการปอนกลับเก่ียวกับทักษะและ
ความรูที่นักศึกษามีหรือบกพรอง 
- ควรมีการประเมินกระบวนการในการทํางานแตละกระบวนการ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอยางตอเน่ือง 

2 

5.5 Students have ready access to appeal 
procedure [8] 

 -ควรมีระบบท่ีเพียงพอ เหมาะสมและกลไกที่ชัดเจนในการรับและ
จัดการกับขอรองเรียนของหลักสูตร และมีการสื่อสารใหผูเรียน
รับทราบดวยกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ 
- ควรมีการประเมินระบบและกลไกจัดการกับขอรองเรียนของ
หลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการอยางตอเนื่อง 

3 

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

succession, promotion, re-deployment, 
 - การกํากับและติดตามการใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

- ควรมีระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการท่ี
เหมาะสมเพ่ือใหมีความกาวหนาทั้งแผนรวมและแผนบุคคล 
- ควรมีกระบวนการในการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และแนวทางการปรับปรุง 

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

มีการวัดและการติดตาม
อัตราสวนอาจารย:นิสิต  

- การวิเคราะห workload ของภาระงานแตละดานเพื่อสรางสมดุล
ระหวางการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
-ควรนําสัดสวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตอนักศึกษามาวางแผน
ในการพิจารณาอัตรากําลังของอาจารย 
- ควรอธิบายถึงกระบวนการในการกําหนดภาระงานของอาจารยให
ชัดเจน พิจารณาจากอะไรบางเพ่ือใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพในดาน
กาเรยีน การสอนและวจัิย 
- ควรมีกระบวนการติดตามหรือกํากับดูแลภาระงานของอาจารยที่
ขัดเจน และกําหนดแนวทางดําเนินการจัดการเม่ือไมเปนไปตามท่ี
วางไว 

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] 

กระบวนการมีสวนรวมของ
ภาควชิาในกระบวนการคัดเลือก
อาจารย 

-ควรมีการประเมินระบบกลไกที่หลักสูตรใชในการรบัและคัดเลือก
อาจารย 
-ควรมีระบบการสงเสริมอาจารยที่ชัดเจนและและมีการสื่อสารให
ผูเก่ียวของรับทราบ 

4 

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

 การกําหนดสมรรถนะหลักของอาจารยผูสอน ไดแก การเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่ชัดเจน รวมท้ังการประเมิน

2 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

สมรรถนะหลักของอาจารยในแตละดานเพ่ือพัฒนาในดานที่ยังขาด
ความเชี่ยวชาญ 
- ควรมีกระบวนการหรือแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงสมรรถนะ
อาจารยที่ชัดเจนกรณทีี่อาจารยขาดสมรรถนะหรือยังไมเปนไปตาม
เกณฑ 

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

มีแผนการใชเงนิเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อยางเพียงพอ 

การสํารวจและวิเคราะหความตองการการฝกอบรมของอาจารยให
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของหลักสูตรและมีความสอดคลอง
กับ ELOs 

3 

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

 การสงเสริม สนับสนุน และศักยภาพสายวิชาการดานการวิจัย 
บรกิารวชิาการ และการพัฒนาตําแหนงวิชาการ 
 

3 

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

 การสงเสริม สนับสนุน การสรางผลงานวิชาการของคณาจารยอยาง
ตอเนื่อง  
- หลักสูตรควรมีระบบท่ีใชในการติดตามหรือประเมินระบบกลไกใน
การสงเสริมการสรางผลงานวิจัยและมีการตีพิมพอยางตอเนื่อง 
-ควรมีหลักฐานที่ชัดเจนเพ่ือแสดงถึงการเทียบเคียงกับหลักสูตร
เดียวกันจากตางสถาบัน 

2 

7. Support Staff Quality (Overall opinion)   3 
7.1 Support staff planning (at the library, 

laboratory, IT facility and student services) is 
 การกํากับและติดตามแผนอัตรากําลังของสายสนุบสนุนการให

เปนไปตามท่ีกําหนด 
3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

- ควรมีการประเมินความเหมาะสมหรือความเพียงพอของสิ่ ง
สนับสนุนอยางตอเนื่องและกําหนดแนวทางการแกไข 

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

การมีสวนรวมของภาควิชาใน
กระบวนการคัดเลือกสาย
สนับสนุน 

- ควรมีระบบหรือแนวทางในการสงเสริมหรือสนับสนุนสายสนับสนุน
ที่เหมาะสมและชัดเจนตรงตามความตองการของหลักสูตร 
- มีระบบการสื่อสารระหวางสายสนับสนุนและสายวชิาการอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธภิาพ 

4 

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

 การกําหนดสมรรถนะหลักของสายสนับสนุนเฉพาะตําแหนง และ
การประเมินสมรรถนะเพ่ือพัฒนาในดานที่ยังขาดความเช่ียวชาญ 
 

2 

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

 -การประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนการจัดฝกอบรมสายสนับสนุน เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะหลักของสายสนับสนุนอยาง
ตอเนื่องตอไป 
-การทวนสอบ/ประเมินผลการอบรมเพ่ือนํามาปรับใชในการเรียน
การสอนและภาควิชา 

3 

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

 การเช่ือมโยงผลประเมินการปฏิบัติงานประจําป ไปใชในการทํา
แผนการเพิ่มศักยภาพสายสนับสนุนใหเพิ่มข้ึน 
 

3 

8. Student Quality and Support (Overall 
opinion) 

  3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

8.1 The student intake policy and admission 
criteria are defined, communicated, published, 
and up-to-date [1] 

 -การวิเคราะหและการประเมินผลการรับนักศึกษาในแตละชองทาง  
เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาตอไป 
-แผนประชาสัมพันธเพ่ือใหไดนักศึกษาแรกเขาตามจํานวนท่ีตองการ
และมีคุณภาพ 
-ควรมีการประเมินระบบการประชาสัมพันธและความถูกตองของ
ขอมูล 
 

3 

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

 การทบทวนเกณฑการคัดเลือกผูเรียนที่มีความเหมาะสมกับหลักสูตร
อยางตอเน่ือง 
 

3 

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

ระบบควบคุมและติดตาม
ความกาวหนาในการทํา
วทิยานิพนธ 

-หลักสูตรควรมีระบบการดูแลนักศึกษาทั้งการเรียน วิจัยและ
กิจกรรม ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการติดตามและ
ประเมินระบบที่จัดทําข้ึนมารวมถึงตองอธิบายไดวาระบบที่ทําขึ้นมา 
มีความเชื่อมโยงกับ ELOs 

4 

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

 การจัดกิจกรรมสงเสรมิหลักสูตรที่หลากหลายเพ่ือใหเกิด ELOsที่
หลักสูตรต้ังไว 
-ควรมีการประเมินระบบ/กระบวนการดูแลที่ใชอยูเพ่ือนํามาพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

3 

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

 การสํารวจความตองการและความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดลอม
ดานตางๆ ใหกับผูเรียน เพื่อเปนขอมูลปอนกลับไปหลักสูตรในการ
พัฒนาปรงัปรุงและสะทอนไปยังหนวยท่ีรับผิดชอบ 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

-ควรจัดทําแผนเพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู และสุข
ภาวะของผูเรียน รวมถึงการประเมินแผน/ระบบที่กําหนดข้ึน 
 
 
 

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] 

 การสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผูใชงานทุกๆ กลุม ดาน
ความพรอม ความทันสมัย ความมีประสิทธิภาพ ของสถานที่ 
อุปกรณเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 

3 

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

 -ควรมีระบบการประเมินพรอม ความเพียงพอ ความพึงพอใจและ
ความทันสมัยจากผูเรียน/อาจารยรวมถึงมีระบบหรือแนวทางการ
ดําเนินการกรณีที่ไมเปนไปตามเปาหมาย 
- การติดตามการใชงานเพื่อประเมินความคุมคาของการใชทรัพยากร 

3 

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

 การสํารวจและประเมินความพึงพอใจของผูใชทุกๆ กลุมดานความ
เพียงพอ ความทันสมัย ความมีประสิทธิภาพ ของอุปกรณประจํา
หองปฏิบัติการที่ใชในการเรยีนการสอนและการวิจัย 

2 

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

 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงานดานประสิทธิภาพของ IT 
facilities เพ่ือใชในการปรับปรุงตอไป 

3 



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] 

 การกํากับและตรวจสอบแผนมาตรการความปลอดภัยใหเปนไป
ตามที่กําหนด 
 
 
 

3 

10. Quality Enhancement (Overall opinion)   2 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve 

as input to curriculum design and development 
[1] 

 ระบบการรับฟงความตองการและความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวน
เสียใหครอบคลุมทุกกลุม และนําขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาหลักสูตร 

2 

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

 ทบทวน และการวิเคราะหกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  2 

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

มีระบบการประเมินและติดตาม
วธีิการสอนและวิธีการประเมิน
ผูเรียน 

การกํากับและการปรับปรุงระบบการประเมินวิธีการสอนและวิธกีาร
ประเมินผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

2 

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

 การนํางานวิจัยของคณาจารยไปใชในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่หลากหลาย 
- ควรมีกระบวนการหรือวิธีการที่ชัดเจนในการกําหนดใหมีการนํา
ผลงานวิจัยมาประยุกตใชในการเรียนการสอน 

2 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

- ควรมีการติดตามและประเมินการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นจากการนํา
ผลการวิจัยมาใช 
 

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

 การประเมินความพึงพอใจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในดานตางๆ ใหครบถวน 
- ควรกําหนดระบบและกลไกที่ชัดเจนในการประเมินกระบวนการใน
การไดมาซึ่งขอมูลความพึงพอใจเพ่ือพัฒนากระบวนการใหดียิ่งข้ึน 

2 

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

 สรางระบบและกลไกรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียให
ครอบคลุมทุกกลุม เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการของหลักสูตร 

2 

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

established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

 การจัดเก็บขอมูลอัตราการผานและการตกออกของนกัศึกษา 
-ควรมีการเทียบเคียงกับสาขาเดียวกันจากสถาบันอื่นเพ่ือนํามา
พัฒนาหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 

1 

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

 การจัดเก็บขอมูลระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาของผูเรียนใหเปน
ระบบเพื่อใชในการวิเคราะหและนําขอมูลไปเทียบเคียงกับสถาบัน
อ่ืน 

1 

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

 การพัฒนาระบบติดตามภาวะการไดงานทําของผูเรียน 1 



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] 

 การจัดเก็บขอมูลงานวิจัยของนักศึกษา และการเทียบเคียงกับ
สถาบันอื่น 

1 

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

 -ควรมีระบบและกลไกทีชัดเจนในการสอบถามความพึงพอใจใหครบ
ทุกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและมีการประเมินระบบกลไกในแตละป
การพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินความพึงพอใจผูมีสวนได
สวนเสียใหครอบคลุมทุกกลุม 

1 

Overall   2.36 
 

 

 



ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 

จุดแข็ง 

1. คณาจารยมีคุณวุฒิของอาจารยที่สอดคลองกับหลักสตูร 

2. หลักสูตรมีความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การมรีะบบและกลไกการดําเนินงานท่ีครบวงจร PDCA ในทุกกระบวนการของการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน 

2. กําหนดกลุมเปาหมายผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตรใหชัดเจนและแสดงกระบวนการทาํงานที่ชัดเจน 

3. ความถูกตองและชัดเจนในการไดมาซึ่ง ELOsและการบริหารจัดการและดําเนินการหลักสูตรควรยึดหลัก ELOs 

4. การติดตาม ทวนสอบและการประเมินกระบวนการทํางานของกิจกรรมของหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

5. ควรมีการนํา rubric assessment tool มาใชใหครอบคลุมทุกรายวิชาในหลักสูตร 

6. มีระบบที่สงเสริมและติดตามเพื่อใหอาจารยไดทํางานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

7. ควรมีการรายงานผลตามเกณฑการดําเนินงานตามขอ 11 ใหครบถวน 

ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย 

1. ............................................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................................................. 


