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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 3 

2. Programme Specification 2 

3. Programme Structure and Content 3 

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 3 

9. Facilities and Infrastructure 2 

10. Quality Enhancement 2 

11. Output 2 

 Overall Verdict 2 
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ตัวบ่งชี้ 1.1 :  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

เกณฑ์การให้คะแนน :  ผ่าน     

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

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   
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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. หลักสูตรมีการก าหนด PLOs ที่ชัดเจน 

2. หลักสูตรมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง

ระหว่าง PLOs กับ วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ของคณะและมหาวิทยาลัย 

- 3 3 

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.2 The expected learning 

outcomes cover both subject 

specific and generic (i.e. 

transferable) learning outcomes 

[3] 

1. PLOs ของหลักสูตรครอบคลุมทั้ง specific 

learning outcomes และ generic learning 

outcomes 

2. หลักสูตรมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง

ระหว่าง PLOs กับ Level of learning 

 

- 3  

1. Expected  

Learning 

Outcomes 

1.3 The expected learning 

outcomes clearly reflect the 

requirements of the 

stakeholders [4] 

 

 

 

1. หลักสูตรมีการจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 

2. หลักสูตรมีการแสดงความเชื่อมโยงของ 

PLOs กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม 

 

- 3  
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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] 

 

- - 2 2 

2. Programme 

Specification 

2.2 The information in the 

course specification is 

comprehensive and up-to-date 

[1, 2] 

 

- หลักสูตรควรแสดงรายละเอียดการปรับ

รายวิชา เพื่อให้ทันต่อสถานการณป์ัจจุบัน 

2  

2. Programme 

Specification 

2.3 The programme and course 

specifications are 

communicated and made 

available to the stakeholders [1, 

2] 

 

 

 

 

หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ผ่านช่องทางต่างๆ นอก เหนือจากการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และแผ่นพับ 

- 3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.1 The curriculum is designed 

based on constructive 

alignment with the expected 

learning outcomes [1] 

 

มีการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับ 

PLOs 

- 3 3 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.2 The contribution made by 

each course to achieve the 

expected learning outcomes is 

clear [2] 

 

ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร จั ด ท า ก า ร ก ร ะ จ า ย 

ความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุตาม PLOs  

ที่ก าหนด 

- 3  

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.3 The curriculum is logically 

structured, sequenced, 

integrated and up-to-date [3, 

4, 5, 6] 

 

 

 

 

 

หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้าง PLOs  

ให้สอดคล้องกับ CLOs  

- 3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

4. Teaching 

and 

Learning 

Approach 

4.1 The educational philosophy 

is well articulated and 

communicated to all 

stakeholders [1] 

 

หลักสูตรมีการสื่อสารปรัชญาการศึกษา 

ไปยังกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

หลักสูตรควรมีการก าหนด CLOs แต่ละ

รายวิชาที่ชัดเจน เพื่อให้หลักสูตรมีความ

สอดคล้องกับ PLOs แตล่ะขอ้ได้  

2 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] 

 

- - 2  

4. Teaching 

and 

Learning 

Approach 

4.3 Teaching and learning 

activities enhance life-long 

learning [5] 

 

 

 

 

 

หลักสูตรมีกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน 

ที่สง่เสริมการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

 

หลักสูตรควรมีการออกแบบรายวิชา 

ที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้อง 

กับ PLOs 

 

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

5. Student 

Assessment 

5.1 The student assessment is 

constructively aligned to the 

achievement of the expected 

learning outcomes [1, 2] 

หลักสูตรมีวธิีการได้มาซึ่งผูเ้รียนที่มคีุณสมบัติ

ที่สอดคล้องกับ PLOs  

หลั กสู ตรควรแสดงให้ เ ห็ นถึ ง วิ ธี ก าร 

ที่หลักสูตรได้มาซึ่งผู้เรียนที่มีคุณภาพ และ

การเชื่อมโยงที่สอดคล้องระหว่าง PLOs กับ 

CLOs  

 

2 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] 

หลักสูตรมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของแต่ละ

รายวิชา (มคอ.3,4) 

หลักสูตรควรจัดท าเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินเพื่อยืนยันถึงความถูกต้องและ

น่าเ ชื่อถือของผลการประเมินในแต่ละ 

กลุ่มวิชาที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ 

PLOs และ CLOs 

2  

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] 

 

 

- หลักสูตรควรมีวิธีการประเมินที่ระบุเกณฑ์

การประเมนิ และน ามาใช้ในการประเมินผล

อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และยุติธรรม เช่น 

การประเมนิแบบ Rubrics เพื่อให้ตอบสนอง 

ELOs 

2  



9 
 

Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

5. Student 

Assessment 

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and helps 

to improve learning [3] 

หลักสูตรมีการติดตามผลประเมินจาก

ผูเ้รียน (มคอ.5, 6) 

หลักสูตรควรมีแผนการตดิตามผลการเรียน 

ความหน้าของการท าวิจัย วิทยานิพนธ์ของ

ผูเ้รียนเป็นระยะ ๆ  

 

2  

5. Student 

Assessment 

5.5 Students have ready 

access to appeal procedure [8] 

หลักสูตรมีช่องทางการรับรู้ถึงสิทธิ์เกี่ยวกับ

กระบวนการอุทธรณ์ 

 

หลักสูตรควรระบุขั้นตอนการร้องเรียนและ

ระยะเวลาการแจง้ผลการรอ้งเรียน 

2  

6. Academic 

Staff Quality 

6.1 Academic staff planning 

(considering succession, 

promotion, redeployment, 

termination, and retirement) is 

carried out to fulfil the needs 

for education, research and 

service [1] 

หลักสูตรมีแผนการบริหารจัดการบุคลากร

สายวิชาการครบถ้วน ทั้งการสืบทอด การ

เลื่อนต าแหน่ง การจัดสรรต าแหน่งและ 

การสิน้สุดต าแหนง่  

หลั กสู ต รควรทบทวนและวิ เ ค ร าะห์ 

การบริหารบุคลากรตามความเช่ียวชาญ 

เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการด้านการสอน 

การวิจัย  และการบริการวิชาการของ

หลักสูตร   

3 2 

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] 

- หลักสูตรควรน าผลการค านวณ FTEs และ 

Staff-to-student ratio ไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพด้านการสอน การวิจัย และการ

บริการวิชาการ 

 

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

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] 

- - 2  

6. Academic 

Staff Quality 

6.4 Competences of academic 

staff are identified and 

evaluated [3] 

 

 

หลักสูตรมีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิ

และมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  

หลักสูตรควรมีการก าหนดสมรรถนะของ

อาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน 

ให้ชัดเจน และประเมินสมรรถนะดังกล่าว 

โดยเน้นไปที่สมรรถนะของอาจารย์ในการ 

ส่งมอบ ELOs ไปสู่ผู้เรยีน 

3  

6. Academic 

Staff Quality 

6.5 Training and developmental 

needs of academic staff are 

identified and activities are 

implemented to fulfil them [8] 

 

 

 

 

มีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง หลักสูตรควรมีการก าหนดทิศทางในการ

พัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับการสร้าง 

ELOs ในผู้เรยีน เพื่อวางแผนพัฒนาอาจารย์

เป็นรายบุคคล 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

6. Academic 

Staff Quality 

6.6 Performance management 

including rewards and 

recognition is implemented to 

motivate and support 

education, research and service 

[9] 

หลักสูตรใช้ระบบการให้รางวัลและการยกย่อง

เชดิชูเกียรติของมหาวิทยาลัย 

- 3  

6. Academic 

Staff Quality 

6.7 The types and quantity of 

research activities by academic 

staff are established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [10] 

 

บุคลากรสายวิชาการมีงานวิจัยที่แสดงถึง

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและมีการเผยแพร่

อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้รับทุนวิจัยจาก

แหลง่ทุนภายนอกอย่างตอ่เนื่อง 

หลักสูตรควรมีการวางแผนและก ากับ

ติดตาม ประเภทและจ านวนของกิจกรรม

ด้านงานวิจัยของอาจารย์อย่างเป็นระบบ  

โดยจ าแนกตาม ELOs ที่หลักสูตรต้องการ  

 

 

3  

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] 

 

หลักสูตรมีการวิเคราะห์อัตราก าลังของ 

สายสนับสนุนวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

และมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 

ส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย และ 

การบริการวิชาการของหลักสูตร 

- 3 2 
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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] 

- - 2  

7. Support 

Staff Quality 

7.3 Competences of support 

staff are identified and 

evaluated [3] 

 

หลักสูตรมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิ

และความเช่ียวชาญที่สูงกว่ามาตรฐาน 

หลักสูตรควรมีการก าหนดสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุนรายบุคคลให้ชัดเจน  

โดยเน้ น ไปที่ สมรรถนะการสนั บสนุ น 

การส่งมอบ ELOs ไปสู่ผู้เรยีน 

3  

7. Support 

Staff Quality 

7.4 Training and developmental 

needs of support staff are 

identified and activities are 

implemented to fulfil them [4] 

- หลั ก สู ต ร ค ว รมี ก า ร ก า หนดทิ ศ ท า ง 

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรง

ตามความต้องการของหลักสูตร โดยเน้น 

ไปที่สมรรถนะการสนับสนุนการส่งมอบ 

ELOs ไปสู่ผู้เรยีน  

2  

7. Support 

Staff Quality 

7.5 Performance management 

including rewards and 

recognition is implemented to 

motivate and support education, 

research and service [5] 

หลักสูตรใช้ระบบการให้รางวัลและการยกย่อง

เชดิชูเกียรติของมหาวิทยาลัย 

- 3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.1 The student intake policy 

and admission criteria are 

defined, communicated, 

published, and up-to-date [1] 

 

หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์และการ

ประชาสัมพันธ์ในการรับนักศกึษา 

- 3 3 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.2 The methods and criteria 

for the selection of students are 

determined and evaluated [2] 

หลักสูตรมีวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือก

นักศึกษา 

 

หลักสูตรควรมีการทบทวนและประเมิน

กระบวนการในการคัดเลือกนักศึกษา 

เข้าเรียน 

3  

8. Student 

Quality and 

Support 

8.3 There is an adequate 

monitoring system for student 

progress, academic 

performance, and workload [3] 

หลักสูตรมีการก ากับติดตามความก้าวหน้าของ

ผูเ้รียนตลอดหลักสูตร 

หลักสูตรควรเพิ่มการติดตามความก้าวหน้า

ของผู้เรียนตาม ELOs รวมถึงศักยภาพ 

ทางวิชาการและภาระการเรียน ให้ชัดเจน

และเป็นระบบ 

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] 

 

หลักสูตรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนในด้านต่าง ๆ 

-  3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

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] 

หลักสูตรมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 

ทางกายภาพ ทางสังคม และทางจิตใจ  

เอือ้ต่อการเรียนรู้อย่างมคีวามสุข  

 

 

- 3  

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. หลักสูตรควรมีการส ารวจความต้องการ

ในการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

จากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

2. หลักสูตรควรประเมินความพอเพียง

และความทันสมัย รวมถึงดูปัญหาและ

ผลกระทบต่ อการ ใ ช้ สิ่ ง สนั บสนุ น 

การเรียนรู้ของผู้เรยีน 

2 2 

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.2 The library and its 

resources are adequate and 

updated to support education 

and research [3, 4] 

 

มีแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้

และการวิจัย ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรควรมีการประเมินความพอเพียง 

ความทันสมัยของหนังสือและทรัพยากร

สารสนเทศที่จัดไว้ส าหรับอาจารย์และ

นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน 

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความพึงพอใจในการ

บริการ 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

9. Facilities 

and 

Infrastructure 

9.3 The laboratories and 

equipment are adequate and 

updated to support education 

and research [1, 2] 

มีห้องปฏิบัติการและส่วนปฏิบัติการภาคสนาม

(ฟาร์ม) ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอนและการวิจัยของนักศกึษา  

 

หลักสูตรควรมีการประเมินความพึงพอใจ

ของอาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุน 

ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาที่มีต่อห้องปฏิบัติการ 

ส่วนปฏิบัติการภาคสนาม(ฟาร์ม) และ

เครื่องมืออุปกรณ์ขั้นสูง เพื่อไปวางแผน

จัดหาและบ ารุงรักษาเครื่องมอื 

2  

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] 

 

 

มีสิ่ งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรควรมีการประเมินความต้องการ 

ในส่วนของประเภทสารสนเทศที่จ าเป็นและ

สะดวกในการใชง้าน 

 

2  

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] 

 

มีการด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัยตามมหาวิทยาลัยก าหนด  

หลักสูตรควรมีการประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบรักษา 

ความปลอดภัยที่เอื้อตอ่การเรียนการสอน 

3  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

10 Quality 

Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs and 

feedback serve as input to 

curriculum design and 

development [1] 

หลักสูตรมีการน าผลสะท้อนกลับจาก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ในการปรับปรุง

หลักสูตร  

 

หลั กสู ตรควรมีก ระบวนการที่ แสดง 

ให้เห็นถึงการน าผลสะท้อนกลับของผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

อย่ าง เป็นระบบ รวมถึ งแสดง ให้ เห็ น 

อย่างชัดเจนว่า น าข้อมูลที่ได้มาไปใช้ในการ

เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของหลักสูตร

อย่างไร เช่น น าข้อมูลที่ได้มาวิ เคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสะท้อนกลับ

ของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียกับ  PLOs/CLOs  

เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาหรือปรับปรุง

รายวิชาในหลักสูตร 

 

2 2 

10 Quality 

Enhancement 

10.2 The curriculum design and 

development process is 

established and subjected to 

evaluation and enhancement 

[2] 

 

 

- หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการ

ประเมินกระบวนการออกแบบและพัฒนา

ห ลั ก สู ต ร ที่ ชั ด เ จ น แ ล ะ ค ร อ บ ค ลุ ม 

ในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้หลักสูตร

ที่มีรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน 

ที่สัมพันธ์กับ PLOs ของหลักสูตร 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

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] 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการสอน

และการเรียนรูข้องนักศึกษาและคณาจารย์ 

หลักสูตรควรเพิ่มการประเมินผลการเรียนรู้

แต่ละรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน โดยใช้

แบบประเมินที่สร้างบนพื้นฐานของ CLOs 

แต่ละรายวิชา เพื่อน าผลการประเมิน 

มาปรับปรุงรายวิชา กระบวนการเรียนการ

สอน การวัดประเมินผล ให้สอดคล้องกับ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2  

10 Quality 

Enhancement 

10.4 Research output is used to 

enhance teaching and learning 

[4] 

หลักสูตรน าผลงานวิจัยที่หลากหลายเข้าไป

สอดแทรกในรายวิชาที่สอน 

หลักสูตรควรมีการประเมินผลการจัด 

การเรียนการสอนที่น าผลงานวิจัยมาใช้ 

เพื่ อน าข้ อมู ล ไปพัฒนาการสอนและ 

การประเมนิผลการเรียนรู้ 

2  

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] 

 

 

หลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาทีมีต่อคุณภาพของการบริการและ

สิ่งอ านวยความสะดวก แล้วท าการปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะ  

ควรให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ที่ เกี่ ยวข้องมีส่ วนร่วมในการประเมิน

คุณภาพของการบริการและสิ่ งอ านวย

ความสะดวกด้วย 

 

2  
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

10 Quality 

Enhancement 

10.6 The stakeholder’s 

feedback mechanisms are 

systematic and subjected to 

evaluation and enhancement 

[6] 

- 1. หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการ

เก็บรวมรวมผลการสะท้อนกลับของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจนและ

เป็นระบบ รวมถึงมีการประเมินระบบ

และกลไกดังกล่าวเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ได้

ข้อมูลป้อนกลับตามความเป็นจริงและ

ครอบคลุมผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

2. หลักสูตรควรมีการวิ เคราะห์ข้อมูล

ป้อนกลับที่ได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่ม เพื่อน าไปปรับปรุงหลักสูตร

และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงผลการ

ด าเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

2  
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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. หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติในการติดตาม

และการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการที่

นักศึกษาลาออกกลางคันหรือไม่ส าเร็จ

การศกึษาตามแผนการศึกษา 

2. หลักสูตรควรเพิ่มการวิเคราะห์ปัจจัยที่

มีผลต่อการลาออกและการไม่ส าเร็จ

การศึกษาตามแผนของนั กศึ กษา  

เพื่อน าข้อมูลในภาพรวมไปพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร อาทิ  เกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกนักศึกษาแรกเข้า ล าดับ

การเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 

สัดส่วนเนื้อหาวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

การวัดและประเมินผล เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

2 2 
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Criteria Strengths Areas for Improvement Score 

(1-7) 

Overall  

Score 

11. Output 11.2 The average time to 

graduate is established, 

monitored and benchmarked 

for improvement [1] 

หลั กสู ต รมี แนวปฏิ บั ติ ใ นการติ ดตาม

ความก้าวหน้าในการเรียนและการท าวิจัย

ของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการ

ติดตามอัตราการส าเร็จการศึกษาของ

นักศึ กษาอย่ า ง ชัด เจน  และน าข้ อมู ล 

มาเทียบเคียงกับเป้าหมายของหลักสูตร 

ที่ก าหนดระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา

ของหลักสูตร และวิ เคราะห์ปัจจัยที่ มี

ผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาของ

นั กศึ กษามาก าหนดแนวทา ง ในกา ร

ช่วยเหลือให้นักศึกษาจบตามระยะเวลา 

ที่ก าหนด 

3  

11. Output 11.3 Employability of graduates 

is established, monitored and 

benchmarked for improvement 

[1] 

- 1. หลักสูตรควรอธิบายรายละเอียด

เกี่ยวกับภาวะการได้งานท าของบัณฑิต

นอกเหนือจากการแสดงผลด้วยตาราง

เพียงอย่างเดียว 

2. หลักสูตรควรเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มา

กั บ ข้ อมู ล ของมหาวิ ทยาลั ยอื่ น  ๆ  

ในประเด็นเดียวกัน เพื่อน ามาปรับปรุง

คุณภาพของหลักสูตร 

 

2  
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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] 

- หลักสูตรควรมีการเทียบเคียงคุณภาพและ

ปริมาณงานวิจัยที่นักศกึษาท ากับข้อมูลของ

มหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดการเรียนการสอน 

ในสาขาเดียวกัน รวมถึ งอาจมีการจัด

กิจกรรมเสริมในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ 

การท างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

ของนักศึกษา 

2  

11. Output 11.5 The satisfaction levels of 

stakeholders are established, 

monitored and benchmarked 

for improvement [3] 

- 1. หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการ

ติดตามระดับความพึงพอใจของผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามที่หลักสูตร 

ก าหนดไว้ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่หลักสูตร

ก าหนดไว้ 

2. หลั ก สู ต ร ค ว รน า ผลก ารปร ะ เ มิ น 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มาก าหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 

2  
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สะท้อนข้อคดิจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. หลักสูตรได้ใช้หลักการ bloom’s taxonomy ในการก าหนดระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรูอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. หลักสูตรร่วมกับคณะด าเนินการวางแผนในการจัดสรรอัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่ อทดแทนอาจารย์ที่ จะเกษียณอายุราชการ  

โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ เพื่อให้ได้มา

ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนด 

3. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรม Journal club, กิจกรรมศึกษาดูงาน, การ

ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งด้าน

วิชาการและวิชาชีพให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู ้(PLOs) ที่หลักสูตรก าหนด 

4. หลักสูตรมีการสะท้อนขอ้มูลย้อนกลับจากนักศึกษาผ่านแบบส ารวจความพึงพอใจ ไปยังอาจารย์

ผู้สอนแต่ละรายวิชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

5. หลักสูตรมีการก ากับ ติดตามแผนการศึกษาของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยก าหนดให้นักศึกษา

รายงานความก้าวหน้าตามแผนการศึกษาในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อกระตุน้ให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศกึษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

  





24 
 

ภาคผนวก  ก 

ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน 

………………………….. 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

การประเมินแบบออนไลน์ 

******************************* 

 

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 

09.00 - 09.30 น. ประธานอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรกล่าวต้อนรับ 

 - หลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของ 

การประเมนิ และแนะน าทีมงานประเมินฯ 

09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมวางแผนการด าเนินงานประเมินฯ และ

ศกึษาข้อมูลจากเอกสารและหลักฐาน 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศกึษาข้อมูลจากเอกสารและหลักฐาน (ต่อ) 

15.00 - 15.30 น. น าเสนอผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

 

หมายเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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ภาคผนวก  ข 

รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ 

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

 

ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ 

3. อาจารย์ ดร.อานนท์  ปะเสระกัง 
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ภาคผนวก  ค 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน 

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

 

 

  
 

  
 

  
 

 

 




