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4) นางสาวอธิษฐาน มีแสงแก้ว
เลขานุการ

Date of Assessment :
21 มิถุนายน 2564

Email :

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
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

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)
คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

ผ่านเกณฑ์ / ไม่ผ่านเกณฑ์
ตรี
โท
เอก











Criteria
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. Expected
Learning
Outcomes

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

Strengths
1. มีกระบวนการและขั้นตอนการได้มา
(clearly formulated) ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELOs/ PLOs) จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
2. มีการระบุความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ

Areas for Improvement

1. การกำหนดผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ควรมีความ
ครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น
2. ควรมีวิธีการได้ข้อมูลที่หลากหลายจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อยืนยันความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้ครอบคลุมมากขึ้น
3. ควรมีการสื่อสารวิสัยทัศน์และพันธกิจไปยังผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยช่องทางที่หลากหลาย
4. วางแผนนำปรัชญาการศึกษา มากำหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. ควรทบทวนผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังด้าน
ทั้งด้านความรูเ้ ฉพาะทางและทักษะทั่วไป
ทักษะระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับกรอบ
2. มีขอ้ มูลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา คุณวุฒิแห่งชาติ ประเทศไทย (Thailand National
ในหลักสูตรกับ PLOs ตามระดับการเรียนรู้
Qualification Framework: Thailand NQF) อาทิ
ของบลูม
ทักษะด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการร
2. ควรทบทวนและวางแผนกำหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังด้านทักษะทั่วไปให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
3. การกำหนดคำกำจัดความของ PLOs บางตัว
ให้มคี วามชัดเจน เพื่อสามารถวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลได้

Score Overall
(1-7) Score
3
3

3

Criteria

1. Expected
Learning
Outcomes

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

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

Strengths

Areas for Improvement

4. ควรทบทวนผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังให้
ครอบคลุมและตอบรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ การกำหนดผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ควรมีความ
การเรียนรูท้ ี่คาดหวังระดับหลักสูตร (ELOs/
ครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น
PLOs) กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
2. มีตารางแสดงความความสัมพันธ์ระหว่าง
รายวิชาในหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่
คาดหวังตามระดับการเรียนรู้ของบลูม
(Bloom’s taxonomy)
การออกแบบหลักสูตรหลักสูตรมีความ
หลักสูตรควรนำหลักการ Backward curriculum
สอดคล้อง กับความต้องการของผู้มีส่วนได้
design มาใช้เป็นแนวทางกำหนดรายวิชา ให้
ส่วนเสีย
สอดคล้องและตอบรับผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่
คาดหวังระดับหลักสูตร
1. รายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับความ
1. หลักสูตรควรนำหลักการ Backward
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
curriculum design มาใช้เป็นแนวทางกำหนด
2. มีตารางตัวอย่างแสดงความความสัมพันธ์ รายวิชา ให้สอดคล้องและตอบรับผลลัพธ์การ
ระหว่างรายวิชาในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 เรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังตามระดับ
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา
การเรียนรูข้ องบลูม (Bloom’s taxonomy)
ควรครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน พุทธิ
พิสัย เจตพิสัย และทักษะพิสัย (Cognitive,
Affective and Psychomotor domains)

Score Overall
(1-7) Score

2

2

2

2

Criteria

2. Programme 2.3 The programme and
Specification course specifications are
communicated and made
available to the stakeholders
[1, 2]
3. Programme 3.1 The curriculum is
Structure and designed based on
Content
constructive alignment with
the expected learning
outcomes [1]

Strengths

1. มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ในการ
นำข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาไปยังกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2. มีผลการประเมินข้อมูลหลักสูตร ด้านการ
เข้าถึง ความครบถ้วน และความเป็นปัจจุบัน

1. หลักสูตรมีการออกแบบรายวิชาให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
2. มีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ระดับชั้นปี (Yearly Learning Outcomes:
YLOs)
3. Programme 3.2 The contribution made by มีตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา
Structure and each course to achieve the
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับ
Content
expected learning outcomes หลักสูตร
is clear [2]

Areas for Improvement
3. ทบทวนการจัดรายวิชาที่ตอบรับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร ในแผน ก แบบ
ก1
4. ทบทวนระดับของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ระดับรายวิชา ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังระดับหลักสูตร
ควรมีการประเมินถึง ความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของช่องทางและ
ข้อมูลที่ส่อื สารไปยังกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในแต่
ละกลุ่ม เพื่อนำมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม
มากขึ้น
หลักสูตรควรนำหลักการ Backward curriculum
design มาใช้เป็นแนวทางกำหนดรายวิชา ให้
สอดคล้องและตอบรับผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่
คาดหวังระดับหลักสูตร

1. หลักสูตรควรมีการนำหลักการ Backward
curriculum design มาใช้เป็นแนวทางกำหนด
รายวิชา ให้สอดคล้องและตอบรับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร

Score Overall
(1-7) Score

3

2

2

2

Criteria

Strengths

Areas for Improvement

2. ทบทวนระดับของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ระดับรายวิชา (CLOs) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรูท้ ี่คาดหวังระดับหลักสูตร (ELOs/
PLOs)
3. Programme 3.3 The curriculum is logically 1. หลักสูตรมีการจัดลำดับรายวิชาตามลำดับ ควรมีการประเมินหลักสูตรเป็นระยะอย่าง
Structure and structured, sequenced,
การเรียนรูจ้ ากพืน้ ฐาน จนถึงระดับเฉพาะทาง ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยืนยันถึงความสอดคล้อง
Content
integrated and up-to-date
และมีความทันสมัย
และความทันสมัยของหลักสูตร
[3, 4, 5, 6]
2. มีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ระดับชั้นปี (Yearly Learning Outcomes:
YLOs)
4. Teaching
4.1 The educational
ปรัชญาการจัดการศึกษาสะท้อนการนำไปใช้ใน
and
philosophy is well articulated
กระบวนการจัดการเรียนรู้และการสอนรวมถึง
Learning
and communicated to all
การประเมินผลของรายวิชาในหลักสูตรที่ชัดเจน
Approach
stakeholders [1]
4. Teaching
4.2 Teaching and Learning
มีการแสดงตารางความสัมพันธ์วิชาเรียนและ กำหนดผลลัพธ์การเรียนรูร้ ายวิชา (CLOs) ทุก
and
activities are constructively
PLOs ของหลักสูตร (หน้า 36)
รายวิชาให้ชัดเจน ที่ข้นึ ต้นด้วยคำกริยา (Action
Learning
aligned to the achievement of
Verb) (Bloom’s Taxonomy) และสาระหรือ
Approach
the expected learning
ประเด็นที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
outcomes [2, 3, 4]
(PLOs) เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์การเรียนรูใ้ น
รายวิชา (CLOs) ในหลักสูตรมีส่วนช่วยกันผลักดัน
ให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

Score Overall
(1-7) Score

3

3

2

2

Criteria

Strengths

Areas for Improvement
กำหนด Life Long learning ในบริบทของ
หลักสูตรให้ชัดเจน แล้วกระจายความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาไปยังรายวิชาต่างๆ หรือกิจกรรม
โครงการต่างๆ พร้อมกำหนดกระบวนการในการ
การประเมินผลลัพธ์ดังกล่าวและหาแนวทางใน
การปรับปรุงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทบทวนกระบวนการประเมินเพื่อเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาแรกเข้า และการสำเร็จการศึกษา
ที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

4. Teaching
and
Learning
Approach

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

-

5. Student
Assessment

5.1 The student assessment is
constructively aligned to the
achievement of the expected
learning outcomes [1, 2]
5.2 The student assessments
including timelines, methods,
regulations, weight
distribution, rubrics and
grading are explicit and
communicated to students [4,
5]

-

5. Student
Assessment

-

ควรนำผลลัพธ์การเรียนรูใ้ นรายวิชา (CLOs) มา
ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดการประเมินผล
นักศึกษาให้ชัดเจน

Score Overall
(1-7) Score
2

2

3

3

Criteria
5. Student
Assessment

5. Student
Assessment

5. Student
Assessment
6. Academic
Staff Quality

Strengths

Areas for Improvement

5.3 Methods including
assessment rubrics and
marking schemes are used to
ensure validity, reliability and
fairness of student
assessment [6, 7]
5.4 Feedback of student
assessment is timely and
helps to improve learning [3]

-

ทบทวนเกณฑ์การประเมินแบบ Rubric ให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา
(CLOs)

-

5.5 Students have ready
access to appeal procedure
[8]
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]

-

ควรนำบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา
(CLOs) ร่วมพิจารณาประเมินผลผูเ้ รียนระหว่าง
เรียน (Formative Assessment) เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสพัฒนาผลการเรียนรู้
ประเมินขัน้ ตอนการอุทธรณ์เกี่ยวกับผลการ
ประเมินผลการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา
ควรทบทวนวางแผนอัตรากำลังของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการโอนย้ายในอนาคต

-

Score Overall
(1-7) Score
3

3

3

3

3

Criteria

Strengths

Areas for Improvement
นำค่า FTEs ที่ได้มาใช้การวิเคราะห์แนวโน้ม และ
การกำกับติดตาม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาการตามพันธกิจ
หลัก ได้แก่ การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรูข้ อง
นักศึกษาในหลักสูตร การทำวิจัย และการบริการ
วิชาการ
ควรทบทวนการสรรหาและคัดเลือกผูร้ ับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการโอนย้ายในอนาคต

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]

-

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]
6.4 Competences of
academic staff are identified
and evaluated [3]
6.5 Training and
developmental needs of
academic staff are identified
and activities are
implemented to fulfil them [8]

-

6. Academic
Staff Quality
6. Academic
Staff Quality

-

-

ควรมีการทบทวนสมรรถนะผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ทิศทางในอนาคตของหลักสูตร
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมฝึกอบรม
และพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคตของ
หลักสูตร

Score Overall
(1-7) Score
3

3

3

3

Criteria
6. Academic
Staff Quality

6. Academic
Staff Quality

7. Support
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 of สัดส่วนผลงานทางวิชาการของบุคลากรสาย
research activities by
วิชาการมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น (หน้า 50 ตาราง
academic staff are
3.6.6)
established, monitored and
benchmarked for
improvement [10]
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]

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
ประเมินกระบวนการประเมินความดีความชอบว่า 3
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานตาม
พันธกิจหลัก

ประเมินผลและเปรียบเทียบประเภทและจำนวน
งานวิจัยกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย

4

ควรทบทวนวางแผนอัตรากำลังของบุคลากรสาย
สนับสนุนให้สอดคล้องกับการโอนย้ายในอนาคต

3

3

Criteria
7. Support
Staff Quality

7. Support
Staff Quality
7. Support
Staff Quality

7. Support
Staff Quality

7.2 Recruitment and selection
criteria for appointment,
deployment and promotion
are determined and
communicated [2]
7.3 Competences of support
staff are identified and
evaluated [3]
7.4 Training and
developmental needs of
support staff are identified
and activities are
implemented to fulfil them [4]
7.5 Performance
management including
rewards and recognition is
implemented to motivate and
support education, research
and service [5]

Strengths
-

-

-

-

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
ควรทบทวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสาย
3
สนับสนุนให้สอดคล้องกับการโอนย้ายในอนาคต

ควรมีการทบทวนสมรรถนะบุคลากรสาย
สนับสนุนให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคตของ
หลักสูตร
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาให้
สอดคล้องกับทิศทางในอนาคตของหลักสูตร

3

ประเมินกระบวนการประเมินความดีความชอบว่า
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานตาม
พันธกิจหลัก

3

3

Criteria
8. Student
Quality and
Support
8. Student
Quality and
Support
8. Student
Quality and
Support

8. Student
Quality and
Support

8.1 The student intake policy
and admission criteria are
defined, communicated,
published, and up-to-date [1]
8.2 The methods and criteria
for the selection of students
are determined and
evaluated [2]
8.3 There is an adequate
monitoring system for student
progress, academic
performance, and workload
[3]
8.4 Academic advice, cocurricular activities, student
competition, and other
student support services are
available to improve learning
and employability [4]

Strengths

Areas for Improvement

-

ควรมีการประเมินช่องทางการสื่อสาร ข้อมูล
การรับสมัคร วิธีการเผยแพร่ และนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร

-

ควรมีประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้เรียนที่ใช้และนำ
ผลการประเมินมาปรับปรุง

Score Overall
(1-7) Score
3
3

3

มีการใช้รายวิชาสัมมนาเป็นกลไกในการกำกับ ควรประเมินกลไกในการติดตามความก้าวหน้า
ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตาม PLOs

3

มีการใช้รายวิชาสัมมนาและการสื่อสาร
ออนไลน์เป็นกลไกในการควบคุมดูแลการให้
คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษา

3

ควรทบทวนและประเมินว่านักศึกษามีผลการ
เรียนรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตรหรือไม่
อย่างไร

Criteria
8. Student
Quality and
Support

9. Facilities
and
Infrastructure

9. Facilities
and
Infrastructure
9. Facilities
and
Infrastructure

8.5 The physical, social and
psychological environment is
conducive for education and
research as well as personal
well-being [5]
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]
9.2 The library and its
resources are adequate and
updated to support education
and research [3, 4]
9.3 The laboratories and
equipment are adequate and
updated to support education
and research [1, 2]

Strengths

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
3

มีการจัดบรรยากาศความเป็นกันเองระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(home room ทุกเดือน) ส่งผลต่อการเรียนรู้
ทางกายภาพ การวิจัย ทางสังคม และทาง
จิตใจ
มีการผลักดันให้ได้ห้องพักสำหรับนักศึกษาใน
หลักสูตร จำนวน 1 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวย
ความสะดวก

ควรประเมินผลของการจัดให้มีบรรยากาศการ
เรียนรู้ทางกายภาพ ทางสังคม และทางจิตใจ
(นักศึกษากังวลเกี่ยวกับสังกัดของหลักสูตรที่ไม่
มั่นคง)
ควรประเมินความเพียงพอและความพอใจของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน

3

มีห้องสมุดที่ใช้เพื่อการเรียนรู้และการวิจัยทั้ง
ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย

ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการหนังสือ ตำรา
ของนักศึกษาเพื่อนำเสนอต่อห้องสมุดคณะหรือ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

3

มีห้องปฏิบัติการที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ ควรมีการประเมินความเพียงพอและทันสมัยของ
ที่ปรึกษา
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือสำหรับอาจารย์และ
นักศึกษา รวมถึงความพึงพอใจในการบริการที่
ตอบสนองต่อรายวิชาและการวิจัย

4

3

Criteria
9. Facilities
and
Infrastructure

9. Facilities
and
Infrastructure

10 Quality
Enhancement

10 Quality
Enhancement

9.4 The IT facilities including
e-learning infrastructure are
adequate and updated to
support education and
research [1, 5, 6]
9.5 The standards for
environment, health and
safety; and access for people
with special needs are
defined and implemented [7]
10.1 Stakeholders’ needs and
feedback serve as input to
curriculum design and
development [1]
10.2 The curriculum design
and development process is
established and subjected to
evaluation and enhancement
[2]

Strengths
มีส่งิ อำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย

-

Areas for Improvement
ควรมีการประเมินความเพียงพอและทันสมัยของ
สิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงความพึง
พอใจในการบริการที่ตอบสนองต่อรายวิชาและ
การวิจัย
ควรมีการประเมินความพึงพอใจที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมและระบบการรักษาความ
ปลอดภัย และให้เป็นไปตามมาตรฐาน

มี ก ระบวนการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและการ ควรมี ก ารวางแผนการออกแบบหลั ก สู ต รให้
วิพากษ์หลักสูตรโดยใช้ผลสะท้อนกลับจากผู้มี สอดคล้องกับข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วน
ส่วนได้ส่วนเสีย
เสียโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร และ
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
1. ควรมีกระบวนการประเมินความสอดคล้อง
ของการออกแบบหลักสูตรกับการพัฒนา
กระบวนเรียนการสอนตาม PLOs ของหลักสูตร
2. ควรทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการ
เรียนการสอนและการประเมินผูเ้ รียนที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน

Score Overall
(1-7) Score
3

3

2

2

3

Criteria
10 Quality
Enhancement

10 Quality
Enhancement
10 Quality
Enhancement

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]
10.4 Research output is used
to enhance teaching and
learning [4]
10.5 Quality of support
services and facilities (at the
library, laboratory, IT facility
and student services) is
subjected to evaluation and
enhancement [5]
10.6 The stakeholder’s
feedback mechanisms are
systematic and subjected to
evaluation and enhancement
[6]

Strengths
-

Areas for Improvement

Score Overall
(1-7) Score
ควรมีการประเมินกระบวนการสอนและประเมินการ 3
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการทบทวนกระบวน
ดังกล่าว ทำให้มีผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้หรือไม่

-

ควรมีการประเมินการนำผลจากงานวิจัยมาใช้
ส่งเสริมการเรียนรูใ้ นการเรียนการสอน

3

-

ควรมีการติดตามและประเมินคุณภาพของสิ่ง
อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ (ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการ IT สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียน) อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

3

-

ควรมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ในด้านการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม

3

Criteria
11. Output

11.1 The pass rates and
dropout rates are established,
monitored and benchmarked
for improvement [1]

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]

Strengths

Areas for Improvement

1. มีขอ้ มูลการคงอยู่ การลาออกระหว่าง
การศึกษา ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
2. มีแนวโน้มของอัตราการลาออกในระหว่าง
การศึกษาลดลง
3. มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการสำเร็จ
การศึกษาระหว่างชั้นปี
1. มีขอ้ มูลอัตราการสำเร็จการศึกษา
2. มีการวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้อัตราการสำเร็จการศึกษาบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด

1. ควรมีระบบควบคุม กำกับและติดตามให้
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระหว่างชั้นปีให้เป็นไป
ตามระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาที่หลักสูตร
กำหนด

มีขอ้ มูลอัตราการมีงานทำ

ทบทวน วิเคราะห์และประเมิน สาเหตุการอัตรา
การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษามากกว่าที่หลักสูตรกำหนด และนำ
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงอัตรา
การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนดของหลักสูตร หรือตามเป้าหมายที่
หลักสูตรกำหนด
หลักสูตร จัดระบบติดตาม วิเคราะห์และ
ประเมินผลความสำเร็จจากการนำความรู้จาก
หลักสูตรไปใช้หรือด้านอื่นๆ อาทิ ความก้าวหน้า
ในการงาน การนำไปใช้ในการทำงาน เป็นต้น
เนื่องมาจากบัณฑิตส่วนใหญ่มีงานทำก่อนเข้า
ศึกษา

Score Overall
(1-7) Score
2
3

2

3

Criteria
11. Output

11. Output

Strengths

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

Areas for Improvement

มีขอ้ มูลระดับคุณภาพการเผยแพร่ผลงานวิจัย 1. ควรมีขอ้ มูลและวิเคราะห์ผลการทำวิจัยของ
ของนักศึกษา
นักศึกษาที่ตอบรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร และตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2. ควรมีการกำหนดเป้าหมายด้านการทำวิจัย
ของนักศึกษา และวางแผนปรับปรุงให้บรรลุ
เป้าหมายที่หลักสูตรกำหนด เช่น คุณภาพของ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
3. มีการวางแผนเทียบเคียง (Benchmarked) การ
ทำวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ในหลักสูตร
ของสถาบันอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
11.5 The satisfaction levels of 1. หลักสูตรมีการสำรวจระดับความพึงพอใจ 1. ควรวางแผนและวิเคราะห์การประเมินความ
stakeholders are established, ต่อหลักสูตร ได้แก่
พึงพอใจที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่
monitored and benchmarked
1.1 นักศึกษาต่อการเรียนการสอนและ
คาดหวังระดับหลักสูตรหรือคุณลักษณะที่พึง
for improvement [3]
คุณภาพหลักสูตร
ประสงค์ของบัณฑิต (graduate attribution)
1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร ต่อการ
2. ควรประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
บริหารจัดการของหลักสูตร
เสียให้ครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น
Over All

Score Overall
(1-7) Score
4

3

3

สะท้อนข้อคิดจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. หลักสูตรอยู่ระหว่างชะลอการรับนักศึกษา เนื่องจากจะมีการปรับย้ายสังกัดจากคณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร ไปยังคณะผลิตกรรมการเกษตร และเพื่อบริหารจัดการปัญหานักศึกษา
ตกค้าง
2. PLOs ของหลักสูตรมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นในส่วนความต้องการของนักศึกษา และผู้ใช้
บัณฑิต โดยในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป จะใช้ความต้องการของศิษย์เก่าเป็นหลัก ร่วมกับ
ความต้องการของอาจารย์ผสู้ อนจากหลายๆคณะ
สะท้อนข้อคิดจากนักศึกษาและศิษย์เก่า
1. เหตุผลจากการเข้าศึกษา 1) หลักสูตรรับนักศึกษาที่หลากหลายที่ไม่ต้องจบด้านการเกษตร
โดยตรง 2) นักศึกษามีความสนใจในด้านการเกษตร 3) ต้องการองค์ความรูไ้ ปต่อยอดธุรกิจ
2. หลักสูตรมีการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง
3. หลักสูตรให้อิสระในการเลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจจากคณะอื่นๆ
4. หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจากหลากหลายคณะ ทำให้มอี งค์ความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งเป็น
ผลดีต่อนักศึกษาที่สามารถเลือกทำงานวิจัยได้ตรงตามความสนใจ
5. หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ดีมาก และห้องสมุดส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมี
หนังสือ ตำรา ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน การทำวิจัย ได้ดมี าก
6. ห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารมี อ ุ ป กรณ์ ค รบถ้ ว นและเพี ย งพอต่ อ การเรี ย นการสอน และนั ก ศึ ก ษาใช้
ห้องปฏิบัติการของอาจารย์ที่ปรึกษา
7. หลักสูตรมีการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เช่น บางรายวิชามีการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ การให้นำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา เชิญอาจารย์/นัก วิจัย
ชาวต่างชาติมาสอน
8. หลักสูตรควรมี สังกัด ตำแหน่งที่ตั้งที่ชัดเจน และแน่นอน ซึ่งมีผลต่อความรู้สึก/ความภู มิใ จ/
กำลังใจของนักศึกษา และการตัดสินใจเลือกเรียนของผู้ศึกษาในอนาคต
9. อยากให้หลักสูตรเสริมความรู้เรื่อง Model ธุรกิจ รวมถึงการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับ
นักศึกษา
10. อยากให้หลักสูตรมีการจัดสถานที่ให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา

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

เวลา
09.00 – 09.30 น.

09.30 - 10.30 น.
10.30 - 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 จงวัตถุประสงค์
ของการประเมิน
สัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร
สัมภาษณ์นักศึกษา
ตรวจสอบเอกสาร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ตรวจสอบเอกสาร
สรุปผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
นำเสนอผลการประเมิน

ภาคผนวก ข
รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์
........................
รายชื่ออาจารย์
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
รายชื่อนักศึกษา
1. นายพุทธคุณ พจนาภรณ์
2. นายทิวา จามะรี
3. นายอำพล สอนสระเกษ
รายชื่อศิษย์เก่า
1. นายเอกนรินทร์ ทาไสย

รหัสนักศึกษา 6113301003
รหัสนักศึกษา 6113301003
รหัสนักศึกษา 6113301003

ภาคผนวก ค
ภาพประกอบการตรวจประเมิน
........................
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