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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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Expected Learning Outcomes
Programme Specification
Programme Structure and Content
Teaching and Learning Approach
Student Assessment
Academic Staff Quality
Support Staff Quality
Student Quality and Support
Facilities and Infrastructure
Quality Enhancement
Output
Overall Verdict

Score
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2

ตัวบ่งชี้ 1.1 : การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
เกณฑ์การให้คะแนน
ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
ตัวบ่งชี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

ผ่านเกณฑ์ / ไม่ผ่านเกณฑ์
ตรี
โท
เอก











Criteria
1. Expected
Learning
Outcomes

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

Strengths

Areas for Improvement

หลักสูตรมีการกำหนด PLOs จากวิสัยทัศน์ พันธ ผลการเรียนรู้ที่กำหนดยังไม่สอดคล้องกับ
กิจของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะและ
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเรื่อง
ความเป็นนานาชาติ

มีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่
ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะ

ควรมีการทบทวนปรับปรุง PLOs
- ควรจำแนกผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุม
ความรู้และทักษะเฉพาะกับความรู้และทักษะ
ทั่วไปให้มคี วามชัดเจน
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ควรสะท้อนถึงผู้เรีย นใน
ระดับบัณฑิตศึกษา และสะท้อนถึงคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสำหรับหลักสูตร
- ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ค วรสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสามารถในการวิจัย
- ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ใ นบางข้ อ หรื อ บาง
ประเด็นมีการกำหนดทักษะการเรียนรู้ค่อนข้าง
กว้าง ซึ่งอาจจะทำให้วัดและประเมินผลผู้เรียน
ได้ค่อนข้างยาก

Score Overall
(1-7) Score
2
2

2

Criteria

1. Expected
Learning
Outcomes

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

Strengths

-

Areas for Improvement
- ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ต่ ล ะข้ อ ควรกำหนด
ระดับการเรียนรูเ้ พียงหนึ่งระดับเท่านั้น
- การกำหนด PLOs แต่ละข้อควรเรียงลำดับ
การเรียนรู้ (Bloom Taxonomy) จากระดับต่ำสู่
ระดับที่สูงขึน้ เช่น remember understand
apply analysis evaluate create เป็นต้น
- PLOs ที่ออกแบบควรมีวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลได้
- ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส่งผลโดยตรงต่อหลักสูตร
- ควรแสดงข้ อ มู ล ให้ ช ั ด เจนว่ า PLOs ของ
หลักสูตรแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่
ละกลุ่ม
- ผลลัพธ์ก ารเรีย นรู้ควรมีการแสดงถึงการ
กระจายความรู ้ (Knowledge) ทัก ษะ (Skill)
และทัศนคติ (Attitude)
- ควรมีวิธีการที่หลากหลายในการได้มาซึ่ง
ความต้องการที่สำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละกลุ่มที ่ส ำคัญ เช่น การสอบถาม การ

Score Overall
(1-7) Score

2

Criteria

2. Programme
Specification

2. Programme
Specification

2. Programme
Specification

2.1 The information in the
Programme specification is
comprehensive and up-todate [1, 2]
2.2 The information in the
course specification is
comprehensive and up-todate [1, 2]

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

Strengths

_

-

- มีการเผยแพร่หลักสูตรในเว็บไซต์ของคณะฯ
และของมหาวิทยาลัย และมีการจัดทำแผ่นพับ
- มีการชีแ้ จงพร้อมเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร
และการวางแผน เงื่อนไข เกณฑ์การจบ
การศึกษาแจกให้กับนักศึกษาแรกเข้า

Areas for Improvement
ประชุม การสัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย มา
กำหนดผลลัพธ์การเรียนรูข้ องหลักสูตร (PLO)
- ควรมีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยกำหนดเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ กรอบเวลา
และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ควรแสดงข้อมูลของหลักสูตรให้ครบถ้วน เพื่อ
เผยแพร่และเป็นข้อมูลที่อัพเดท ตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
ควรดำเนินการวางแผนการวิเคราะห์รายวิชาที่
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
(PLOs) ทั้ง 4 ข้อที่ได้รับฟังจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียให้ชัดเจน และสรุปประเด็นการปรับปรุง
ของแต่ละรายวิชาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
ครอบคลุมและทันสมัย
ควรดำเนินการประเมินช่องทางที่ได้ดำเนินการ
ในการเผยแพร่หลักสูตรและนำผลการประเมิน
มาทบทวนปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม

Score Overall
(1-7) Score

2

2

2

2

Criteria

Strengths

3. Programme
Structure and
Content

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

-

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]

_

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
- ควรมี ก ารออกแบบหลั ก สู ต ร ในรู ป แบบ
2 2
Backward Curriculum Design ที่มีการส่งมอบ
PLOs ของหลักสูตร ไปสู่รายวิชา (CLO) ให้มี
ความชัดเจน
- หลักสูตรควรเพิ่มวิธีการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผูเ้ รียนของรายวิชากับ
หลักสูตรที่มคี วามเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน
เพื่อไปสู่การบรรลุผลการเรียนที่คาดหวัง
- ควรมี ก ารดำเนิ น การเพื ่ อ ให้ ร ายวิ ช าของ
2
หลั ก สู ต รมี CLO เพื ่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลลั พ ธ์ ก าร
เรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง ในแต่ ล ะข้ อ ทั ้ ง 4 ข้ อ ของ
PLOs
- ควรมีการใช้ Contribution Mapping ไปสู่
รายวิชา ซึ่งไปสู่การแสดง YLOs
- ควรเพิ่ม Curriculum Mapping อธิบายของ
2
รายวิชาและความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาให้
ชัดเจนยิ่งขึ้นและให้สะท้อนถึงระดับการเรียนรู้
ของ Bloom’s Taxonomy

Criteria

4. Teaching and
Learning
Approach

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

Strengths

-

Areas for Improvement
- ควรมีการกำหนดรายวิชาที่เป็นพืน้ ฐานที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร กรณีที่ผู้เรียนไม่มี
ความรูพ้ ืน้ ฐาน
- ควรมีการทบทวนปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา
ให้มคี วามทันสมัย
- ยังไม่พบว่ามีการสื่อสารปรัชญาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยไปยังกลุ่มผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
- ควรมีการทบทวนช่องทางต่าง ๆ ในการ
สื่อสารปรัชญาของหลักสูตรและแสดงให้เห็น
การจัดการเรียนการสอนที่ให้เป็นไปตาม
ปรัชญาการศึกษาให้ชัดเจนว่า หลักสูตรได้
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อนให้
เห็นถึงการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ได้อย่างไร ตามปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

Score Overall
(1-7) Score

2

2

Criteria

Strengths

4. Teaching and
Learning
Approach

4.2 Teaching and learning หลักสูตรมีการสอนโดยใช้โครงการขนาดเล็ก
activities are constructively (Mini Project)
aligned to the achievement
of the expected learning
outcomes [2, 3, 4]

4. Teaching and
Learning
Approach

4.3 Teaching and learning
activities enhance life-long
learning [5]

-

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
- ควรนำแนวท างการเรี ย นการสอนที่
2
ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันของหลักสูตรมาวาง
ระบบการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรม
- หลักสูตรควรมีการกำกับติดตามการจัดทำ
แผนการสอน (มคอ3) ทุ ก รายวิ ช าของ
หลั ก สู ต ร โดยกำหนด CLO ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ
PLO ที่รายวิชานั้นรับ ผิดชอบรวมถึ งกำหนด
วิธีการสอนที่สะท้อนให้เห็นถึงการบรรลุ CLO
ของรายวิชา
- ควรมีการประเมินวิธีการสอนและกิจกรรม
การเรียนรูท้ ี่สะท้อนถึงผลลัพธ์การเรียนรูข้ อง
รายวิชาในหลักสูตร เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสามารถ
บรรลุผลลัพธ์ของหลักสูตรได้
- ควรมี ก ารกำหนดทัก ษะการเรี ย นรู ้ ตลอด 2
ชี ว ิ ต ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ CLO ทุ ก รายวิ ช า และ
PLOs อย่างเป็นรูป ธรรม สามารถวัด ผลและ
ประเมิ น ผลได้ รวมทั ้ ง มี ก ารกำกั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ

Criteria

5. Student
Assessment

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

Strengths

มีการประเมินผลทั้งการรับเข้า และการติดตาม
ความก้าวหน้าระหว่างเรียน

Areas for Improvement
- ควรมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที ่ พ ั ฒ นา
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในรายวิชา
- ควรแสดงผลของการดำเนินการต่อเนื่ องกัน
ตั ้ ง แต่ รั บ เข้ า ระหว่ า งเรี ย น ก่ อ นสำเร็ จ
การศึ ก ษา และควรมี ก ารประเมิ น ผู ้ ส ำเร็ จ
การศึกษาโดยประเมินจากผู้ประกอบการจะได้
เห็นภาพของการประเมินครอบคลุมมากขึ้น
- หลักสูตรควรมีระบบในการกำกับติดตาม
แผนการสอน (มคอ 3) เพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการ
ประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับ PLO และ
CLO
- ควรมี ว ิ ธ ี ก ารป ระเมิ น ผู ้ เ รี ย น ระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที ่ ห ลากหลาย และควรวั ด
ประสิทธิภาพ วิธีการ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน
- สรุปการประเมินที่หลากหลายเทียบความ
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
และประเมินรูปแบบการประเมินของแต่ละ
รายวิชา

Score Overall
(1-7) Score

2

2

Criteria
5. Student
Assessment

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

Strengths

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
- มีการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการประเมิน ซึ่ง
- แสดงความเชื ่ อมโยงของการประเมิน ทั้ง 2
จัดทำไว้ใน มคอ 3 และมีการแจ้งให้ผเู้ รียนทราบ หลักสูตรว่าประกอบด้วยวิธีการใด เกณฑ์ใด
- มีการกำหนดให้นักศึกษาทำโครงงานขนาดเล็ก สั ด ส่ ว นเท่ า ใด แยกตามรายวิ ช าและการ
(Mini Project) โดยมีการติดตามและรูปแบบการ ปรับปรุงที่เกิดขึ้นในแต่ละปีการศึกษา
ประเมินที่ชัดเจน
- ควรชีแ้ จงเกณฑ์ Rubric ให้ผู้เรียนทราบ
ก่อนการเรียนรู้

-

- ควรมี เ กณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนตามวิ ธ ี ก าร
ประเมินนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ชัดเจน
รวมทั้งจัดทำ Rubric
- แสดงการพัฒนาเกณฑ์ Rubric ในแต่ละ
รูปแบบการประเมินในแต่ละรายวิชา เพื่อ
ประกันว่าการให้คะแนนของหลักสูตรมีความ
เที่ยงตรง น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม

2

Criteria

Strengths

Areas for Improvement

หลักสูตรมีนักศึกษาจำนวนไม่มาก สามารถดูแล
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักศึกษาได้อย่าง
รวดเร็ว
อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษา และ
อาจารย์สามารถแก้ไขปัญหาโดยตอบสนองได้
อย่างรวดเร็ว
มีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การร้องทุกข์สำหรับ
นักศึกษาและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์สำหรับนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ควรมีการแสดงข้อมูลย้อนกลับแก่ผเู้ รียนทั้ง
ระบบทุกรายวิชา (Formative Assessment
และ Summative Assessment) และควรมีการ
กำหนดกรอบเวลาในการให้ข้อมูลย้อนกลับให้
มีความชัดเจน

5. Student
Assessment

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

5. Student
Assessment

5.5 Students have ready
access to appeal
procedure [8]

6. Academic
Staff Quality

6.1 Academic staff
มีการวางแผนการทดแทนอัตรากำลังระยะสั้น
planning (considering
succession, promotion,
redeployment, termination,
and retirement) is carried
out to fulfil the needs for
education, research and
service [1]

Score Overall
(1-7) Score
2

- ควรมีการประเมินช่องทางการอุทธรณ์ร้อง
ทุกข์ทุกช่องทาง
- ควรมีการนำผลการดำเนินงานย้อนกลับมา
ทบทวนและปรับปรุง

2

มีแผนอัตรากำลัง การสืบทอดตำแหน่ง เลื่อน
ตำแหน่งวิชาการ จัดสรรบุคลากรเข้าสู่
ตำแหน่ง การเกษียณ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของหลักสูตร มีแผนอัตรากำลังเฉพาะ
ด้านการเรียนการสอนเท่านั้น ควรจัดทำให้
เป็นระบบเพื่อสร้างผูส้ ืบทอดความเชี่ยวชาญ
สร้างความต่อเนื่องครบทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ

2

2

Criteria
6. Academic
Staff Quality

6. Academic
Staff Quality

Strengths

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
6.2 Staff-to-student ratio อาจารย์ทุกท่านของหลักสูตรมีคุณภาพในด้าน - ควรมี ก ารแสดงข้ อ มู ล อั ต รากำลั ง ของ
1
and workload are
คุณวุฒิตรงกับหลักสูตรฯสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อาจารย์ FTE ของอาจารย์ FTE ของนักศึกษา
measured and monitored และเทคโนโลยีการอาหาร นำไปสู่การจำแนกอนุ Staff-to-student ratio เพื่อแสดงให้เห็นภาระ
to improve the quality of ศาสตร์และสมรรถนะที่หลักสูตรต้องการได้
งานของอาจารย์
education, research and
- มีก ารวิเ คราะห์อัตรากำลังทั้งเชิ งปริ ม าณ
service [2]
ควรมีข้อสรุปออกมาว่าเพียงพอหรือไม่ ซึ่งจะ
ได้ทำแผนจัดหาอัตรากำลังเพิ่ม /ลด แผนการ
ขยายกิจการ (เพิ่มภาระงานด้านวิจัย บริการ
วิชาการ เพิ่มจำนวนนักศึกษา เพิ่มหลักสูตร
ระยะสั้น)
6.3 Recruitment and
- ควรระบุคุณลักษณะผู้สอนที่สอดคล้องกับ
2
selection criteria including
PLO ให้บรรลุ ELO ของหลักสูตร ตั้งแต่ขั้นตอน
ethics and academic
การสรรหา กำหนดบทบาท มอบหมายงาน
freedom for appointment,
ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
deployment and promotion
- ควรมี ค วามชั ด เจนการมอบหมายงานที่
are determined and
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
communicated [4, 5, 6, 7]
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของอาจารย์

Criteria

Strengths

Areas for Improvement

6. Academic
Staff Quality

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

หลักสูตรมีการแสดงข้อมูลสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของอาจารย์

ควรมีการระบุสมรรถนะของอาจารย์ตาม
ความต้องการของหลักสูตรในด้านการจัดการ
เรียนการสอนให้ชัดเจน และประเมินสมรรถนะ
เพื่อวิเคราะห์ช่องว่าง โดยเน้นไปที่สมรรถนะ
ของอาจารย์ที่สอดคล้องกับ ELO ไปสู่ผเู้ รียน

6. Academic
Staff Quality

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

- คณะ/มหาวิท ยาลัย ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
- มีการแสดงรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการอบรมใน
ปีที่ผ่านมาแล้วนำผลไปใช้ในบริหารหลักสูตร
การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ

- ควรมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาอาจารย์
ทั้งปัจจุบันและอนาคตตามความต้องการของ
หลักสูตรที่สอดคล้องต่อการสร้าง ELO ให้แก่
ผู ้ เ รี ย น เพื ่ อ วางแผนพั ฒ นาอาจารย์ เ ป็ น
รายบุคคล
- ควรนำผลดำเนินการวิเคราะห์ช่องว่างมาใช้
ในการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล
เพื่อปิดช่องว่าง ซึ่งหลักสูตรควรทำแผนพัฒนา
อาจารย์ ใ นครอบคลุ ม ถึ ง ระยะเวลา วิ ธ ี ก าร
จั ด สรรทุ น ในการฝึ ก อบรมเฉพาะเรื ่ อ ง
ฝึกอบรมระยะสั้น การศึกษาต่อ

Score Overall
(1-7) Score
3

3

Criteria
6. Academic
Staff Quality

6. Academic
Staff Quality

Strengths

6.6 Performance
management including
rewards and recognition is
implemented to motivate
and support education,
research and service [9]
6.7 The types and quantity หลักสูตรมีอาจารย์ที่มศี ักยภาพในการหาแหล่ง
of research activities by
ทุนสนับสนุนงานวิจัยและมีผลงานการตีพิมพ์
academic staff are
อย่างต่อเนื่อง
established, monitored and
benchmarked for
improvement [10]

Areas for Improvement
ควรมีการทบทวนและปรับปรุงระบบการให้
รางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติผทู้ ี่มผี ลงาน
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการระดับหลักสูตร เพื่อจูงใจ
อาจารย์ในการทำภารกิจให้สอดคล้องกับ ELO
ไปสู่ผเู้ รียน
- ควรมี ก ารวางแผนและกำกั บ ติ ด ตาม
ประเภทและจำนวนของกิจกรรมด้านงานวิจัย
ของอาจารย์อย่างเป็นระบบ โดยจำแนกตาม
ELO ที่หลักสูตรต้องการ
- ควรแสดงกระบวนการในการกำกับประเภท
และคุ ณ ภาพของผลงานวิ จ ั ย ของอาจารย์ท ี่
ส่งผลต่อคุณสมบัติอาจารย์ในการปฏิบัติงาน
- ควรเทียบเคียงงานวิจัยทั้งหมดของอาจารย์
เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงงานวิจัย
แนวโน้มทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับ ELO
การประยุกต์ใช้และต่อยอดงานวิจัย เพื่อให้
เกิดหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย

Score Overall
(1-7) Score
2

3

Criteria
7. Support Staff
Quality

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

Strengths

Areas for Improvement
- ควรมีการวิเคราะห์อัตรากำลังของสาย
สนับสนุนวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม และจัดหา
บุคลากรให้เพียงพอในการสนับสนุน ภาระงาน
ด้านต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการของหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับ ELO ของผู้เรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา
- ควรมี ก ารแสดงบุ ค ลากรสายสนั บ สนุน ที่
ได้รับการมอบหมายงานระดับบัณฑิตศึกษา
เพื่อตอบสนองความต้องการและครอบคลุม
ด้านห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ด้าน IT และ
ด้ า นบริ ก ารการศึ ก ษา งานวิ จ ั ย และการ
บริ ก ารวิ ช าการที ่ จ ะทำให้ ห ลั ก สู ต รมี
คุณภาพตาม ELO
- ควรมี ก ารกำหนดเกณฑ์ ก ารเลื ่ อ นขั ้ น
เงิ น เดื อ นตามผลการปฏิ บ ั ติ ง านในส่วนที่
หลั ก สู ต รประเมิ น บุ ค ลากร โดยเน้ น ไปที่
สมรรถนะของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการ
ส่งมอบ ELO ไปสู่ผเู้ รียนระดับบัณฑิตศึกษา
-

Score Overall
(1-7) Score
2
2

2

Criteria

Strengths

7. Support Staff
Quality

7.3 Competences of
หลักสูตรมีการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นและ
support staff are identified ประเมินพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน แล้วนำผล
and evaluated [3]
การประเมินไปเลื่อนขัน้ เงินเดือน

7. Support Staff
Quality

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

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
- ควรระบุคุณลักษณะบุคลากรสายสนับสนุน
3
รายบุคคลให้ชัดเจนที่สอดคล้ องกับ PLO ให้
บรรลุ ELO ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึก ษา
ตั ้ ง แต่ ข ั ้ น ตอนการสรรหา กำหนดบทบาท
มอบหมายงาน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
- ควรมีการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)
เพื่อให้เห็นสมรรถนะที่จำเป็นต่อการสนับสนุน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- ควรมีการดำเนินการสำรวจความต้องการ
ฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
สนับสนุน
- ควรมี ก ารกำหนดทิ ศ ทางการพั ฒ น า
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที ่ ท ำงานบริ ก าร
หลั ก สู ต รทั ้ ง ปั จ จุ บ ั น และอนาคตตามความ
ต้องการของหลัก สูตรที่สอดคล้องการสร้ าง
ELO ในผู ้ เ รี ย น เพื ่ อ วางแผนพั ฒ นาเป็ น
รายบุคคล

2

Criteria

Strengths

Areas for Improvement
ควรมีการทบทวนและปรับปรุงระบบการให้
รางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติผทู้ ี่
ให้บริการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการของหลักสูตร
เพื่อจูงใจบุคลากรสายสนับสนุนในการทำ
ภารกิจให้สอดคล้องการสร้าง ELO ไปสู่
ผูเ้ รียน

Score Overall
(1-7) Score
2

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]

หลัก สูตรมีก ารกำหนดเกณฑ์ก ารรับ นัก ศึกษา
เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
สร้างให้ เป็นบัณฑิตที่มีผลลัพธ์ก ารเรีย นรู ้ต รง
ตามความต้องการของหลักสูตร

ควรมีการประเมินช่องทางการสื่อสาร ข้อมูล
การรับสมัคร วิธีการเผยแพร่ และนำผลการ
ประเมินช่องทางมาปรับปรุงนโยบายและ
หลักเกณฑ์การรับสมัคร

3

8. Student
Quality and
Support

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

หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและ
วิธีการคัดเลือกผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา
หลากหลายวิธี

ควรมีประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้เรียนที่ใช้และ
นำผลการประเมินมาปรับปรุง

3

3

Criteria
8. Student
Quality and
Support

8. Student
Quality and
Support

8. Student
Quality and
Support

Strengths

- หลักสูตรมีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อคอย
ดูแลเอาใจใส่ ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคลอย่างทั่วถึง
- มีการกำกับติดตามความก้าวหน้าของผูเ้ รียน
ระดับบัณฑิตศึกษาตาม ELO ผลการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียน
8.4 Academic advice, co- มีการให้คำปรึกษา กิจกรรมเสริมการเรียนและ
curricular activities, student วิจัย การนำเสนอที่ประชุมทางวิชาการ และ
competition, and other
บริการต่าง ๆ ที่เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ เป็น
student support services
การประเมินประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุง
are available to improve
learning and employability
[4]
8.5 The physical, social
มีบรรยากาศความเป็นกันเองระหว่างอาจารย์กับ
and psychological
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลต่อการเรียน
environment is conducive และการวิจัย
for education and research
as well as personal wellbeing [5]

Areas for Improvement

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

Score Overall
(1-7) Score
4

ควรมีการวางแผนทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้
บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้

3

- หลักสูตรควรมีการแสดงข้อมูลการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้กายภาพ ทางสังคม และ
ทางจิตใจ เอือ้ ต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
- ควรมีการประเมินผลของการจัดให้มี
บรรยากาศการเรียนรู้ทางกายภาพ ทางสังคม
และทางจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข

3

Criteria

Strengths

Areas for Improvement

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]

-

- ควรมีการแสดงรายการสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอน และวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา (ห้องเรียน ห้องวิจัย ห้อง
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา Study room)
- การสำรวจความต้องการและการแสดง
ข้อมูลความพึงพอใจของสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านความทันสมัยและ
ความเพียงพอ โดยจำแนกเป็นรายวิชา ควร
ระบุไว้ใน มคอ 3 / มคอ 5

9. Facilities and
Infrastructure

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

-

- ควรแสดงข้ อ มู ล ที ่ จ ำเป็ น เพี ย งพอและ
ทันสมัย ของแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรูแ้ ละการวิจัยที่ตอบสนองต่อรายวิชา
ทุกรายวิชาของหลักสูตร
- ควรมีการสำรวจความพึงพอใจที่มตี ่อ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องสมุดของอาจารย์
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ตอบสนอง
ต่อรายวิชาและการวิจัย

Score Overall
(1-7) Score
2
2

2

Criteria

Strengths

9. Facilities and
Infrastructure

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

-

9. Facilities and
Infrastructure

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

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
- ควรแสดงข้อมูลความเพียงพอและทันสมัย
2
ของห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการเรียน
การสอนและการวิ จ ั ย ระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่
ตอบสนองต่อรายวิชาทุกรายวิชาและการวิจัย
ของหลักสูตร
- ควรมีการสำรวจความพึงพอใจที่มตี ่อ
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือของอาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในด้านความ
พร้อมการใช้งาน และมีการวางแผนจัดหา
และบำรุงรักษาเครื่องมือ
ควรมีการสำรวจความพึงพอใจของสิ่งอำนวย
ความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ด้านความเพียงพอและทันสมัย

3

Criteria

Strengths

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
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]

-

ควรมีการแสดงข้อมูลการใช้มาตรฐานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงาน และมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เข้าถึงผู้
พิการ ในระดับคณะและหลักสูตร

10 Quality
Enhancement

10.1 Stakeholders’ needs
and feedback serve as
input to curriculum design
and development [1]

-

ควรมีการวางแผนและระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เป็นเฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และตรง
โดยตอบสนองต่อ PLO ของหลักสูตร

2

10 Quality
Enhancement

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

-

ควรมีการทบทวนปรับปรุงการประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรสำหรับการวางแผนพัฒนา
กระบวนการต่อไป

2

2

Criteria

Strengths

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]

-

10 Quality
Enhancement

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

-

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]

-

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
- ควรมีการแสดงข้อมูลสรุปการตรวจสอบผล 2
การเรียนรู้ของผู้เรียนระดั บบัณฑิตศึกษา ให้
สอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร
- ควรมีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนและประเมินวิธีการ
วัดผลของผูเ้ รียนระดับบัณฑิตศึกษา ที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดย
คำนึงถึงการเพิ่มคุณภาพของหลักสูตร
- ควรมีการนำผลการวิจัยไปบูรณาการกับ
3
การเรียนการสอนรายวิชา
- ควรมีการแสดงผลการพัฒนาผลการเรียนรู้
จากการบูรณาการกับการวิจัย
ควรแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพและ
3
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา (เช่น
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผูเ้ รียน)

Criteria
10 Quality
Enhancement

11. Output

11. Output

11. Output

10.6 The stakeholder’s
feedback mechanisms are
systematic and subjected
to evaluation and
enhancement [6]
11.1 The pass rates and
dropout rates are
established, monitored and
benchmarked for
improvement [1]
11.2 The average time to
graduate is established,
monitored and
benchmarked for
improvement [1]
11.3 Employability of
graduates is established,
monitored and
benchmarked for
improvement [1]

Strengths

Areas for Improvement

-

ควรแสดงข้อมูลสรุปข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นเฉพาะหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา และแนวทางการปรับปรุงวิธีการ
กลไกการรับข้อมูลป้อนกลับ

-

ควรมีการรวบรวมข้อมูลและกำกับติดตาม
pass rates และ dropout rates เพื่อนำไปสู่การ
วางแผนพัฒนาและบริหารความเสี่ยง และมี
การเทียบเคียงเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนา
ผลลัพธ์
ควรมีการรวบรวมข้อมูลและกำกับติดตาม
ระยะเวลาที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา เพื่อ
นำไปสู่การวางแผนพัฒนาและบริหารความ
เสี่ยง และมีการเทียบเคียงเพื่อนำไปปรับปรุง
พัฒนาผลลัพธ์
ควรมีการรวบรวมข้อมูลและกำกับติดตาม
ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อ
นำไปสู่การวางแผนพัฒนาและบริหารความ
เสี่ยง และมีการเทียบเคียงเพื่อนำไปปรับปรุง
พัฒนาผลลัพธ์

-

-

Score Overall
(1-7) Score
2

2

2

1

2

Criteria
11. Output

11. Output

11.4 The types and
quantity of research
activities by students are
established, monitored and
benchmarked for
improvement [2]
11.5 The satisfaction levels
of stakeholders are
established, monitored and
benchmarked for
improvement [3]

Strengths

Areas for Improvement

-

ควรมีการรวบรวมข้อมูลและกำกับติดตาม
ประเภทและจำนวนของกิจกรรมด้านการวิจัย
ของผูเ้ รียนให้ตรงตามความต้องการของผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย โดยมีความสอดคล้องกับการ
สร้าง PLO ในผู้เรียน และมีการเทียบเคียงเพื่อ
นำไปปรับปรุงพัฒนาผลลัพธ์
ควรมีการรวบรวมข้อมูลและกำกับติดตาม
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร
และบัณฑิตจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มสำคัญ และมีการ
เทียบเคียงเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาผลลัพธ์

-

Score Overall
(1-7) Score
2

1

สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นักศึกษาส่วนใหญ่ในหลักสูตรมีความต้องการไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
2. หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยการเข้าไปประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรปริญญาตรี
ของคณะอื่น
3. นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาส่วนใหญ่มาจากเครือข่ายของอาจารย์ในหลักสูตร
4. หลักสูตรมีทุนวิจัยให้กับนักศึกษา
5. หลักสูตรมีการดูแลนักศึกษาในหลักสูตรอย่างใกล้ชิด
6. หลักสูตรมีการกระตุ้นให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตพี ิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลที่มี
Impact factor ที่สูง

ภาคผนวก ก
กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน
…………………………..

เวลา
09.00 – 10.00 น.

10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

กิจกรรม
คณบดีกล่าวต้อนรับ
- หลักสูตรนำเสนอผลการดำเนินงาน
- คณะกรรมการประเมินฯ กล่าวชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน
สัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร
ตรวจสอบเอกสาร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ตรวจสอบเอกสาร
สรุปผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
นำเสนอผลการประเมิน

ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์
........................
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
3. อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกําเนิด
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์

ภาคผนวก ค
ภาพประกอบการตรวจประเมิน

