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4) นางสาวทวีพร  อดเหนยีว                         เลขานุการ 



Report Summary 

This report is based on the information provided in the self-assessment report (SAR) , evidences, site tour and interview with selected stakeholders 

including academic and support staff, students, alumni and employers. It should be read together with the preliminary findings presented at the closing 

ceremony where the key strengths and areas for improvement were highlighted.  

 

The AUN-QA assessment at programme level covers 11 criteria and each criterion is assessed based on a 7-point scale. The summary of the 

assessment results is as follows: 

Criteria Score 

1. Expected Learning Outcomes 2 

2. Programme Specification 2 

3. Programme Structure and Content 2 

4. Teaching and Learning Approach 2 

5. Student Assessment 2 

6. Academic Staff Quality 2 

7. Support Staff Quality 2 

8. Student Quality and Support 2 

9. Facilities and Infrastructure 2 

10. Quality Enhancement 2 

11. Output 2 

 Overall Verdict 2 

 



ตัวบ่งชี้ 1.1 :  การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

เกณฑก์ารให้คะแนน  ผ่าน      

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์ / ไม่ผ่านเกณฑ์ 

  ตรี โท เอก 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร    

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน    

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ    

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม (ถ้ามี)    

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์      

8 การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษา    

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา    

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด    

 

  



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.1 The expected learning 

outcomes have been 

clearly formulated and 

aligned with the vision and 

mission of the university 

[1,2] 

1. มกีารก าหนด PLO ที่ชัดเจน   2 

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.2 The expected learning 

outcomes cover both 

subject specific and 

generic (i.e. transferable) 

learning outcomes [3] 

1. PLO ครอบคลุม ทั้ง specific 

learning outcomes และ generic 

learning outcomes 

1. ควรมีการทบทวนผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังให้มีความทันสมัย ทันต่อ

เหตุการณ์ 

  

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.3 The expected learning 

outcomes clearly reflect 

the requirements of the 

stakeholders [4] 

 

 

 

 

 

 1. ควรมีการก าหนดผูม้ีสว่นได้สว่นเสีย

ให้ครอบคลุมและชัดเจน 

2. หลักสูตรควรแสดงความเชื่อมโยง

ความตอ้งการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มกับการก าหนด PLOs 

 

  



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

2. Programme 

Specification 

2.1 The information in the 

programme specification is 

comprehensive and up-to-

date [1, 2] 

 

 1. หลักสูตรควรจัดท าขอ้มูล

รายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียด

วิชาทีเหมาะสมกับผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย

แตล่ะกลุ่ม เพื่อการตัดสินใจในการเข้า

ศกึษาและการรับบัณฑติเข้าท างาน 

2. หลักสูตรควรเผยแพร่รายละเอียด

หลักสูตรและรายละเอียดวิชาผา่น

ช่องทางที่หลากหลาย  

3. หลักสูตรควรแสดงรายละเอียดการ

ปรับรายวิชาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน 

 

 2 

2. Programme 

Specification 

2.2 The information in the 

course specification is 

comprehensive and up-to-

date [1, 2] 

   

2. Programme 

Specification 

2.3 The programme and 

course specifications are 

communicated and made 

available to the 

stakeholders [1, 2] 

   

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.1 The curriculum is 

designed based on 

constructive alignment with 

the expected learning 

outcomes [1] 

1. มีการก าหนดผลการเรียนรูใ้นแต่ละ

ปีการศึกษา 

1. ควรแสดงการออกแบบหลักสูตรที่

สอดคล้อง กับ PLO  

2. ควรแสดงการจัดล าดับรายวิชาที่ท า

ให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ ตาม PLO และ 

CLO ที่ก าหนด 

 2 



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.2 The contribution made 

by each course to achieve 

the expected learning 

outcomes is clear [2] 

  

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.3 The curriculum is 

logically structured, 

sequenced, integrated and 

up-to-date [3, 4, 5, 6] 

  

4. Teaching and 

Learning 

Approach 

4.1 The educational 

philosophy is well 

articulated and 

communicated to all 

stakeholders [1] 

 1. ควรมกีารก าหนด CLO แต่ละ

รายวิชาที่ชัดเจน จะท าให้หลักสูตร

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่สอดคล้องกับ PLO แต่ละข้อได้ 

 

 2 

4. Teaching and 

Learning 

Approach 

4.2 Teaching and Learning 

activities are constructively 

aligned to the achievement 

of the expected learning 

outcomes [2, 3, 4] 

   



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

4. Teaching and 

Learning 

Approach 

4.3 Teaching and learning 

activities enhance life-long 

learning [5] 

 

 1. ควรแสดงใหชั้ดเจนเกี่ยวกับกิจกรรม

การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชวีิต 

  

5. Student 

Assessment 

5.1 The student 

assessment is 

constructively aligned to 

the achievement of the 

expected learning 

outcomes [1, 2] 

 

 1. ควรแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการที่

หลักสูตรได้มาซึ่งผูเ้รียนที่มีคุณภาพ 

ตลอดจนการเชื่อมโยงวิธีการประเมิน

ผูเ้รียนที่สอดคล้องกับ PLO และCLO ที่

หลักสูตรก าหนด 

2. ควรจัดท าเกณฑ์และวิธีการประเมิน

ในแต่ละกลุ่มวิชาที่ครอบคลุมและ

สอดคล้องกับ PLO และCLO รวมถึง

กระบวนการและวิธีการที่จะยืนยันถึง

ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของผลการ

ประเมิน 

 2 

5. Student 

Assessment 

5.2 The student 

assessments including 

timelines, methods, 

regulations, weight 

distribution, rubrics and 

grading are explicit and 

communicated to students 

[4, 5] 

 

   



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

5. Student 

Assessment 

5.3 Methods including 

assessment rubrics and 

marking schemes are used 

to ensure validity, 

reliability and fairness of 

student assessment [6, 7] 

   

5. Student 

Assessment 

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and 

helps to improve learning 

[3] 

 1. ควรมแีผนในการตดิตามผลการ

พัฒนาการของผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ 

นอกเหนอืจากการแจง้ผลกลางภาค

และปลายภาค 

  

5. Student 

Assessment 

5.5 Students have ready 

access to appeal 

procedure [8] 

    

6. Academic 

Staff Quality 

6.1 Academic staff 

planning (considering 

succession, promotion, 

redeployment, termination, 

and retirement) is carried 

out to fulfil the needs for 

 1. ควรมีการท าแผนพัฒนาบุคลากรที่

ตอบทิศทางของหลักสูตรในอนาคต 

2. ควรมกีารวิเคราะห ์ค่า FTE       

ภาระงานวิจัย งานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และงานบริการวิชาการ 

เพื่อการขออัตราก าลัง 

 2 



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

education, research and 

service [1] 

 

 

3. หลักสูตรควรก าหนดสมรรถนะที่

ส าคัญของบุคลากรที่หลักสูตรตอ้งการ

เพื่อให้ได้บุคลากรที่ตอบทิศทางของ

หลักสูตรในอนาคต 

6. Academic 

Staff Quality 

6.2 Staff-to-student ratio 

and workload are 

measured and monitored 

to improve the quality of 

education, research and 

service [2] 

 

 4. หลักสูตรควรประเมินสมรรถนะของ

บุคลากรสายวิชาการตามที่ก าหนด 

เพื่อน าข้อมูลไปจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร 

5. หลักสูตรควรน าข้อมูลจากการ

ประเมินสมรรถนะของบุคลากรสาย

วิชาการ และแผนพัฒนารายบุคคล   

ไปจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

6. หลักสูตรควรมีการให้แรงจูงใจใน

การพัฒนาตนเองของบุคลากร 

 

  

6. Academic 

Staff Quality 

6.3 Recruitment and 

selection criteria including 

ethics and academic 

freedom for appointment, 

deployment and promotion 

are determined and 

communicated [4, 5, 6, 7] 

 

   



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

6. Academic 

Staff Quality 

6.4 Competences of 

academic staff are 

identified and evaluated 

[3] 

 

     

6. Academic 

Staff Quality 

6.5 Training and 

developmental needs of 

academic staff are 

identified and activities are 

implemented to fulfil them 

[8] 

 

   

6. Academic 

Staff Quality 

6.6 Performance 

management including 

rewards and recognition is 

implemented to motivate 

and support education, 

research and service [9] 

 

   



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

6. Academic 

Staff Quality 

6.7 The types and quantity 

of research activities by 

academic staff are 

established, monitored and 

benchmarked for 

improvement [10] 

 1. หลักสูตรควรติดตามประเภทการ

วิจัยของบุคลากรสายวิชาการอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นแนวโน้มและ

เทียบเคียง เพื่อการพัฒนาได้ 

  

7. Support Staff 

Quality 

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] 

 1. หลักสูตรควรก าหนดสมรรถนะที่

ส าคัญของบุคลากรที่หลักสูตรตอ้งการ

เพื่อใหไ้ด้บุคลากรที่ตอบทิศทางของ

หลักสูตรในอนาคต 

2. หลักสูตรควรประเมินสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตามที่

ก าหนด เพื่อน าข้อมูลไปจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากร 

3. หลักสูตรควรน าข้อมูลจากการ

ประเมินสมรรถนะของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ และแผนพัฒนา

รายบุคคลไปจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร 

 2 



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

7. Support Staff 

Quality 

7.2 Recruitment and 

selection criteria for 

appointment, deployment 

and promotion are 

determined and 

communicated [2] 

 

 4. หลักสูตรควรวิเคราะหอ์ัตราก าลัง

ของบุคลากรสายสนับสนุนใหเ้พียงพอ

และเหมาะสมกับการเรียนการสอน

ของหลักสูตร 

  

7. Support Staff 

Quality 

7.3 Competences of 

support staff are identified 

and evaluated [3] 

 

   

7. Support Staff 

Quality 

7.4 Training and 

developmental needs of 

support staff are identified 

and activities are 

implemented to fulfil them 

[4] 

 

 

   



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

7. Support Staff 

Quality 

7.5 Performance 

management including 

rewards and recognition is 

implemented to motivate 

and support education, 

research and service [5] 

   

8. Student 

Quality and 

Support 

8.1 The student intake 

policy and admission 

criteria are defined, 

communicated, published, 

and up-to-date [1] 

 1. ควรมีการทบทวนวิธีการ

ประชาสัมพันธ์ ว่าวิธีการใด ได้ผลดี

ที่สุดและน าผลไปต่อยอดการ

ประชาสัมพันธ์ 

 2 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.2 The methods and 

criteria for the selection of 

students are determined 

and evaluated [2] 

 1. ควรมกีารทบทวนวิธีการและเกณฑ์

การคัดเลือกนักศกึษา เพื่อน าผลไป

ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ผูเ้รียนที่มศีักยภาพและความสนใจตรง

กับสาขาวิชา 

 

 

  



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.3 There is an adequate 

monitoring system for 

student progress, 

academic performance, 

and workload [3] 

    

8. Student 

Quality and 

Support 

8.4 Academic advice, co-

curricular activities, student 

competition, and other 

student support services 

are available to improve 

learning and employability 

[4] 

    

8. Student 

Quality and 

Support 

8.5 The physical, social 

and psychological 

environment is conducive 

for education and research 

as well as personal well-

being [5] 

 

 

    



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

9. Facilities and 

Infrastructure 

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] 

 1. ควรรว่มกับทางคณะในการประเมิน

ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่างๆ ว่ามีความตอ้งการด้านใดเป็น

พิเศษในแตล่ะระดับการศกึษา เพื่อ

จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ

ปรับปรุงตามความตอ้งการอย่าง

แท้จรงิ 

2. ควรแสดงสัดส่วนของสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่เหมาะสมและเพียงพอ

ต่อจ านวนนักศึกษา 

3. ควรท าแผนการใชท้รัพยากรร่วมกัน

ของทุกหลักสูตร เช่น สัตว์ทดลอง 

หอ้งปฏิบัติการ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ของ

ผูเ้รียน 

4. ควรแสดงกระบวนการตรวจสอบ

สภาพแวดล้อมของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ เชน่ ฟาร์มทดลอง ห้องพัก

นักศึกษา ห้องปฏิบัติการ 

 

 2 

9. Facilities and 

Infrastructure 

9.2 The library and its 

resources are adequate 

and updated to support 

education and research [3, 

4] 

   

9. Facilities and 

Infrastructure 

9.3 The laboratories and 

equipment are adequate 

and updated to support 

education and research [1, 

2] 

 

 

 

   



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

9. Facilities and 

Infrastructure 

9.4 The IT facilities 

including e-learning 

infrastructure are adequate 

and updated to support 

education and research [1, 

5, 6] 

   

9. Facilities and 

Infrastructure 

9.5 The standards for 

environment, health and 

safety; and access for 

people with special needs 

are defined and 

implemented [7] 

   

10 Quality 

Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs 

and feedback serve as 

input to curriculum design 

and development [1] 

 

 

 

 

 1. ควรสอบถามความพึงพอใจจาก

กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่าง

เป็นระบบ 

 2 



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

10 Quality 

Enhancement 

10.2 The curriculum design 

and development process 

is established and 

subjected to evaluation 

and enhancement [2] 

 1. ควรส่งเสริมใหค้ณาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชาต่างๆได้ศกึษาและ

ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ

หลักสูตรแบบ backward design  

2. ควรมีการประเมินกระบวนการ

ออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่น ามาใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

 

  

10 Quality 

Enhancement 

10.3 The teaching and 

learning processes and 

student assessment are 

continuously reviewed and 

evaluated to ensure their 

relevance and alignment 

[3] 

 1. ควรประเมินการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการเรียนการ

สอนเพื่อปรับปรุงใหต้รงกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

  

10 Quality 

Enhancement 

10.4 Research output is 

used to enhance teaching 

and learning [4] 

 

 1. ควรแสดงกระบวนการใช้งานวิจัย

ของอาจารย์บูรณาการร่วมกับการ

เรียนการสอน 

  



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

10 Quality 

Enhancement 

10.5 Quality of support 

services and facilities (at 

the library, laboratory, IT 

facility and student 

services) is subjected to 

evaluation and 

enhancement [5] 

 1. ควรมีการประเมินการใช้

ทรัพยากรห้องสมุดกับหอ้งปฏิบัติการ 

ฟารม์ทดลอง 

2. ควรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

และน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้

ตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ช้บริการ 

  

10 Quality 

Enhancement 

10.6 The stakeholder’s 

feedback mechanisms are 

systematic and subjected 

to evaluation and 

enhancement [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ควรมกีารประเมินกระบวนการใน

การรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

2. น าผลการประเมินมาวิเคราะหแ์ละ

น าไปสู่การปรับปรุง 

  



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

11. Output 11.1 The pass rates and 

dropout rates are 

established, monitored and 

benchmarked for 

improvement [1] 

 1. ควรวิเคราะหอ์ัตราการคงอยู่และ

ระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จการศึกษา

ของนักศึกษาเพื่อเป็นพืน้ฐานข้อมูลใน

การจัดการการคงอยู่และการส าเร็จ

การศกึษาของนักศึกษาในหลักสูตร 

2. ควรน าขอ้มูลที่ได้มาวิเคราะห์และ

ท าอย่างตอ่เนื่อง (3-5ปี) เพื่อให้เห็น

แนวโน้ม จะท าให้หลักสูตรสามารถ

เทียบเคียงกับคู่เทียบและสามารถน าไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได้

สอดคล้อง/บรรลุ PLO 

3. ควรแสดงกระบวนการในการสร้าง

ความรว่มมอืกับหนว่ยงานภายนอกใน

การสนับสนุนการเรียนและการได้งาน

ท าของนักศึกษา 

 

 2 

11. Output 11.2 The average time to 

graduate is established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [1] 

   

11. Output 11.3 Employability of 

graduates is established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [1] 

 

 

 

 

   



Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

11. Output 11.4 The types and 

quantity of research 

activities by students are 

established, monitored and 

benchmarked for 

improvement [2] 

 1. ควรมกีารติดตามประเภทและ

จ านวนกิจกรรมการวิจัยของนักศึกษา

อย่างตอ่เนื่องจะท าให้เห็นแนวโน้มและ

เทียบเคียงเพื่อการพัฒนาได้ 

  

11. Output 11.5 The satisfaction levels 

of stakeholders are 

established, monitored and 

benchmarked for 

improvement [3] 

 1. ควรน าข้อมูลที่ได้จากผูม้ีส่วนได้ส่วน

เสียมาวเิคราะหแ์นวโน้มและเทียบเคียง 

มหาวิทยาลัยที่มกีารจัดการเรียนการ

สอนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อน าไปปรับปรุง

หลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียต่อไป 

  

 



ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรก าหนด CLO ใหชั้ดเจน เพื่อให้การก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอน 

และการประเมินผลให้ชัดเจน 

 

ข้อเสนอแนะการเขียนผลการด าเนินงานหลักสูตร 

1. หลักสูตรควรเขียนผลการด าเนินงานให้ตรงกับเกณฑข์้อย่อยทุกข้อ 

2. หลักสูตรควรแสดงรายละเอียดผลการด าเนินงาน ประกอบเอกสารอ้างอิง 

3. หลักสูตรควรแสดงขอ้มูลย้อนหลังอย่างนอ้ย 5 ปี และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใหเ้ห็นถึง

แนวโน้มและสามารถเทียบเคียงได้ 

 

สะท้อนข้อคดิจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. หลักสูตรวางแผนจะมีการวิเคราะห์ ELOs และ Gap analysis แตล่ะรายวิชาให้เหมาะสม 

2. อาจารย์รุน่ใหม่มีความสามารถในการหาทุนวิจัยภายนอกมากขึน้ ส่งผลใหม้ีนักศึกษารับเข้า

มากขึ้น เนื่องจากทุนวิจัยมีผลต่อการตัดสินใจศกึษาต่อในระดับปริญญาเอกของนักศึกษา 

3. หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์คล้ายกับหลักสูตรปริญญาโท แต่เพิ่มการจัดส่งโปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์ไปตามวิทยาลัยเกษตรตา่ง ๆ 

4. ข้อมูล Feedback จากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมคีรบทุกกลุ่ม แตล่ะกลุ่มอาจจะยังมจี านวนไม่มาก 

หลักสูตรควรปรับปรุงให้แตล่ะกลุ่มมีจ านวนมากขึ้นและครอบคลุมมากกว่านี้ 

5. คณะมีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความในวารสารระดับ

นานาชาติแก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และจะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้

ด้านการเขียนบทความในระดับนานาชาติใหแ้ก่นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา 

 

สะท้อนข้อคดิจากอาจารย์ผู้สอน 

1. มหาวิทยาลัยควรปรับลดเกณฑ์ MJU-TEP ของนักศึกษาเพื่อให้สามารถรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาเอกได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันก าหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ

ค่อนขา้งสูงกว่าทั่วไป 

2. หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับ

เกณฑก์ารให้คะแนน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

 

 



สะท้อนข้อคดิจากนักศกึษา 

1. หอ้งปฏิบัติการเพียงพอต่อการใช้งานและมีการจัดตารางใช้งานอย่างเป็นระบบ เนื่องจากใช้

ร่วมกันทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษา 

2. ควรจัดห้องพักส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และควรตรวจสอบเครื่องปรับอากาศใน

หอ้งพัก 

3. ควรเพิ่มสัญญาณอนิเตอร์เน็ตให้มคีวามแรงของสัญญาณมากขึ้น ให้ครอบคลุมอาคารเรยีน 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและดูแลเป็นอย่างดี มกีารตดิตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

อย่างสม่ าเสมอ 

5. หอสมุดของมหาวิทยาลัยมีหนังสือเก่า แต่หนังสือใหม่จะต้องค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต

เพิ่มเติม 

6. อาจารย์ผู้สอนได้มกีารแนะน าการสืบค้นข้อมูล สืบค้น Journal ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้น ๆ 

7. ควรส่งเสริมทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ เชน่ การบทความวิชาการภาษาอังกฤษ  

8. มีช่องทางการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและการท าวิทยานพินธ์ 

 

  



 

 

  



  

ภาคผนวก  ก 

ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

………………………….. 

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562  

09.00 - 09.30 น.   ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกล่าวต้อนรับ 

      - หลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

      - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ 

           ประเมินและ แนะน าทีมงานประเมินฯ 

09.30 – 10.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการด าเนินงานประเมินฯ และศกึษา 

ข้อมูลจากเอกสารและหลักฐาน 

10.00 – 10.30 น.   สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร อาจารย์ผูส้อน 

10.30 – 11.00 น.   สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ 

11.00 – 11.30 น.   สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน 

11.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ศกึษาข้อมูลจากเอกสารและหลักฐาน 

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ศกึษาข้อมูลจากเอกสารและหลักฐาน 

16.00 – 16.30 น.    น าเสนอผลการประเมนิ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

 

  



 

ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ 

........................ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน   โอภาสพัฒนกิจ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ 

3. อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกัง 

อาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ ดร.สุบรรณ  ฝอยกลาง 

2. อาจารย์ ดร.มงคล   ยะไชย 

นักศกึษา 

1. นายรัญจวน  อิสรรักษ์ 

2. นางสาวกรรณกิา  ฮามประคร 

 

 

 



ภาคผนวก  ค 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน 

........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


