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ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

1. Expected Learning Outcomes       3 
1.1 The expected learning outcomes 

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

หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้
คาดหวัง (ELOs) (อ้างแสดงใน มคอ. 
2) ทีส่อดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยและคณะ 

- ความชัดเจนของกระบวนการได้มาซึ่ง ELOs ตลอดจนความต้องการ 
(requirement) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ก่อนการสกัดหรือสรุป 
เป็น ELOs 
- ELO ที่ชัดเจน มีลักษณะเป็น action verb และสามารถวัดประเมินผลได้ง่าย 

2 

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

หลักสูตรมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
โดยแบ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 
ด้านตาม สกอ. เป็น specific LO 4 
ด้าน และเป็น generic LO 1 ด้านคือ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

- กระบวนการวิเคราะห์เพื่อก าหนด ELO เป็น generic หรอื specific LO  
- การวิเคราะห์ความสมดุลระหว่าง generic และ specific LO  
- การแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง ELOs กับ Bloom’s taxonomy  

 

3 

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

มีกระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

- การแสดงความสัมพันธ์ของ ELO ทีส่ะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม  
- ทวนสอบกระบวนการในการสื่อสารว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจ ELOs ได้ตรงกัน 

 

3 

2. Programme Specification    3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

-มีข้อมูลรายละเอียดระดับหลักสูตร
แสดงไว้ใน มคอ.2  และมีการ
ปรับปรุงตามรอบระยะเวลา 5 ปี 
-มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
- มีการเผยแพร่ข้อมูลระดับหลักสูตร
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย  

- 4 

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

มีข้อมูลรายละเอียดระดับรายวิชาของ
ทุกรายวิชาใน มคอ.3  

- การแสดงกระบวนการปรับรายละเอียดรายวิชาที่เป็นปัจจุบัน 
- การแสดงข้อมูล CLO ของรายวิชาให้ครบถ้วนทุกรายวิชาและควรเป็น CLO ที่
สอดคล้องกับรายวิชา 
 

3 

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

- หลักสูตรมีการเผยแพร่ข้อมูลระดับ
หลักสูตรและข้อมูลรายวิชาต่างๆ ที่
หลากหลายช่องทาง เช่น เว็ปไซต์ 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และคู่มือ
นักศึกษา 

- ระบบและกลไกการประเมินการเข้าถึงข้อมูลทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือน ามาใช้
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- ทวนสอบประสิทฺธิภาพและประสิทธิผลของช่องทางการสื่อสาร ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของหลักสูตรและ
รายวิชา 
 

3 

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

on constructive alignment with the 
expected learning outcomes [1] 

หลักสูตรได้ถูกออกแบบตาม
มาตรฐานของ สกอ. และข้อก าหนด
ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเปิดสอนก่อนที่

- การก าหนด ELOs ของหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเอง  
- การอธิบายกระบวนการทบทวนการวางแผนการก าหนด ELOs ในการออกแบบ
หลักสูตร (Backward Curriculum Design) 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

มหาวิทยาลัยจะน าเกณฑ์ AUN-QA 
มาใช้ประเมินหลักสูตร 

- การประเมิน “กระบวนการออกแบบหลักสูตร” ว่ามีผลท าให้ผู้เรียนบรรลุ 
PLOs และ ELOs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าผลการประเมินไปปรับใช้ 

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

- มีการกระจายมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ สกอ. สู่ทุกรายวิชา
ในหลักสูตร  
- มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนและ
พิจารณาโครงร่างรายวิชารวมถึง
จัดท า CLO ร่วมกัน 

- ระบบการก ากับ/ติดตาม ด้านการน า CLO ของแต่ละรายวิชามาใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรม และการวัดประเมินผลการเรียนรู้จริงได้ในทุกรายวิชา 

3 

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

หลักสูตรมีการจัดท าแผนการศึกษา
โดยค านึงถึงล าดับและความเชื่อมโยง
กันของรายวิชาต่างๆ 
 

- การแสดงความเชื่อมโยงของการวางโครงสร้างหลักสูตร การเรียงล าดับรายวิชา
ตามเนื้อหา รวมถึงความยากง่าย และการบูรณาการเนื้อหาระหว่างรายวิชาใน
หลักสูตร 
- การทวนสอบเพื่อประเมินว่าโครงสร้างหลักสูตร มีความเหมาะสม มีการ
ออกแบบตามล าดับขั้นการเรียนรู้ของ Bloom และทวนสอบว่ากระบวนการ
ดังกล่าว มีส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุ ELOs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 

4. Teaching and Learning Approach    3 
4.1 The educational philosophy is well 

articulated and communicated to all 
stakeholders [1] 

มีการก าหนดปรัชญาของหลักสูตร 
โดยมีความสอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และมี
การสื่อสารเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา
ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบางกลุ่มได้
รับทราบ 

- การสื่อสารเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และของหลักสูตรไปยังผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้ครบถ้วนและชัดเจน  

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

มีการก าหนดกิจกรรมการสอนใน
มคอ.3 ที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังพร้อมแสดงความสัมพันธ์กับ
มาตรฐานด้านผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

- รูปแบบการเรียนการสอนทีเป็น Active Learning ในแต่ละรายวิชา และการ
ประเมินว่าสอดคล้องกับ ELOs แต่ละข้อ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
- กระบวนการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุ 
ELOs ตามท่ีก าหนดไว้  

3 

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

- หลักสูตรมีการก าหนดทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตตามบริบทของ
หลักสูตร คือ การคดิวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา และทักษะสร้างสรรค์ด้วย
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
- หลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้น 3 ทักษะดังกล่าวและ
มีกลไกก าหนดให้ทุกรายวิชาจัดท า 
CLO ที่มีการสอดแทรกทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกรายวิชา 
 

- การทวนสอบหรือประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ด าเนินการอยู่ 
เพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพในการบรรลุทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 

3 

5. Student Assessment     3 
5.1 The student assessment is 

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

มีการก าหนดวิธีการประเมินนักศึกษา
ที่มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง รวมถึงมีการประเมินผู้เรียน
ตั้งแต่การแรกเข้า ระหว่างการศึกษา 
และการส าเร็จการศึกษา                             

- การแสดงผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาว่าได้บรรลุ ELO 
ครบถ้วนตามที่ออกแบบไว้ 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

5.2 The student assessments including 
timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are 
explicit and communicated to students 
[4,5] 

มีการก าหนดองค์ประกอบการ
ประเมินให้สอดคล้องกับการวัดผล
การเรียนรู้ของรายวิชาและแจ้งให้
ผู้เรียนทราบถึงวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า 

- การรับรู้ของนักศึกษาในเรื่องของเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งกระบวนการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาต่อเกณฑ์ดังกล่าว 
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ“กระบวนการประเมินผู้เรียน” 
เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

 

3 

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

- มีการประเมินผลการเรียนที่แตกต่าง
กัน ขึ้นกับรายวิชา ตามทีร่ะบุไว้ใน
มคอ.3 
- มีการประเมินเพ่ือทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั่วโมง
สุดท้ายของแต่ละวิชาในทุกภาค
การศึกษา 
- มีการใช้เกณฑ์ rubrics ในวิชา
สัมมนาที่มีอาจารย์ผู้ประเมินหลาย
ท่าน 

- การก าหนดเกณฑ์การประเมินผล (Scoring Rubrics) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายท่าน หรือการก าหนดเกณฑ์การประเมินในกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เป็น soft skills เช่น กิจกรรมการน าเสนอ เป็นต้น 
- ก าหนดให้ทุกรายวิชามีการวัดประเมินผลที่หลากหลายวิธี และสอดคล้องกับ 
ELOs ของรายวิชานั้นๆ  

3 

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

ผู้สอนได้มีแนวทางการประเมินและ
การสะท้อนกลับเพ่ือให้นักศึกษา
รับทราบและปรับตัวทันเวลาในภาค
การศึกษานั้นๆ 

- การสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงทันเวลาในทุก
รายวิชาของหลักสูตร 
- การให้ข้อมูลย้อนกลับด้านอื่นที่นอกเหนือจากคะแนน โดยเฉพาะทักษะ 
สมรรถนะที่เป็นส่วนหนึ่งของ ELOs 
- การติดตามว่าผู้เรียนน าข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอนไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

5.5 Students have ready access to 
appeal procedure [8] 

หลักสูตรมีช่องทางการรับค าร้องขออุ
ธรณ์ของนักศึกษาเรื่องผลการเรียน 

- การประเมินช่องทางอุทธรณ์ร้องทุกข์ผลการเรียนของนักศึกษา เพ่ือให้มั่นใจว่า
นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลนี้ 

3 

6. Academic Staff Quality (Overall 
opinion) 

  4 

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

คณะและหลักสูตร มีระบบและกลไก
ในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ที่
สอดคล้องกับภาระงาน ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว 
 

- การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังตามบริบทของหลักสูตร 
- การประเมินระบบที่ด าเนินการอยู่ เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3 

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

-หลักสูตรได้น าเสนอข้อมูล FTES ซ่ึง
มีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
- มีการติดตามข้อมูลย้อนหลังของ
ภาระงานและอัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาอย่างน้อย 3-5 ปีย้อนหลัง 

- แนวทางการปรับปรุงเพ่ือคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น 
- การวิเคราะห์ workload ที่สะท้อนความเป็นจริงโดยครอบคลุมภารกิจทั้งสาม
ด้านคือ การเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ 

4 

6.3 Recruitment and selection criteria 
including ethics and academic freedom 
for appointment, deployment and 
promotion are determined and 
communicated [4,5,6,7] 

มีระบบและกลไกการสรรหาบุคลากร
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
และมีการเผยแพร่ผ่าน website 
 

- กระบวนการมีส่วนร่วมของหลักสูตรในกระบวนการสรรหา 
- การก าหนดและการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันในเรื่องจรรยาบรรณ การเป็นอิสระ
ทางวิชาการ 
-การประเมินระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ว่าท าให้หลักสูตรสามารถได้อาจารย์ใหม่ที่มี
สมรรถนะตามที่ต้องการ และทิศทางการพัฒนาของหลักสูตรมากน้อยเพียงใด 
 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

-การประเมินสมรรถนะของบุคลากร
สายวิชาการผ่านระบบ TOR และ 
ระบบ Competency ของ
มหาวิทยาลัย 
-การก ากับติดตามให้อาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาเอก เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการตามกรอบระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
- มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนผลการ
ประเมินสมรรถนะระหว่างคณาจารย์
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย 
และบริการวิชาการรวมทั้งก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาในภาพรวม 

-การวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะของบุคลากรแต่ละราย และจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรเฉพาะราย (Individual Development Plan: IDP)  

4 

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

- มีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการท้ัง
ในระดับคณะและระดับภาควิชา 
- มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ตนเอง 
- มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างหลักสูตรและอาจารย์ 

- 4 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

- มีการติดตามผลการพัฒนาตัวเอง
ของอาจารย์ในหลักสูตร 

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

คณะมีการจัดสรรการเพ่ิมค่าจ้างตาม
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ในส่วนของการวิจัยและ
บริการวิชาการท่ีได้รับรางวัลระดับ
มหาวิทยาลัย คณะได้ยกย่องชูเกียรติ
โดยการประกาศให้บุคลกรรับทราบ
ในรูปแบบต่างๆ 
 

- การผลักดันให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
- การประเมินระบบแรงจูงใจว่ามีประสิทธิผลอย่างไร 
- การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ 

3 

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

 

- มีการเทียบเคียงกับหลักสูตร
เดียวกันจากต่างสถาบัน 
- มีการน าผลการวิเคราะห์การ
เทียบเคียงมาใช้ในการปรับปรุง 

-การน าเสนอข้อมูลเพ่ือสรุปแนวทางในการพัฒนาที่ได้จากการเทียบเคียง 4 

7. Support Staff Quality (Overall 
opinion) 

  3 

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] 

คณะมีการวางแผนบุคลากรสาย
สนับสนุนในหน่วยงานต่าง ๆ ให้
เพียงพอส าหรับความต้องการ 
 

- การจัดท าแผนอัตราก าลังทั้งระยะสั้นและระยะยาวส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนของหลักสูตร เพ่ือให้มั่นใจว่า การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตาม
พันธกิจทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และมีการ
ประเมินระบบที่ด าเนินการอยู่เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

- การวางแผนการก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ความมั่นคง ในสายงานอาชีพของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

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

มีการก าหนดเกณฑ์ในการสรรหา
บุคลากรสายสนับสนุนและมีแนวทาง
ในการสรรหาและการก าหนดเกณฑ์
ในการรับบุคลากรสายสนับสนุนตาม
เกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

-การประเมินระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ว่าท าให้หลักสูตรสามารถได้เจ้าหน้าที่ใหม่ที่
มีสมรรถนะตามท่ีต้องการ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของหลักสูตรมาก
น้อยเพียงใด 

3 

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

- มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
- มีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากร
สายสนับสนุนที่ชัดเจนเป็นรายบุคคล 
- มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการ
ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
และแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม
ของคณะ 

- การก าหนดกระบวนการประเมินผลและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดย
หลักสูตร 

3 

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

- คณะได้มีการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
และส่งเสริมความเชี่ยวชาญในหน้าที่ 

- การติดตามผลการพัฒนาตัวเองของบุคลากรในหลักสูตร 
- การพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง Training Need ให้สอดคล้องกับช่องว่าง
สมรรถนะ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของหลักสูตร 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

- มีงบประมาณสนับสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

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

- หลักสูตรใช้ผลการประเมินจากการ
ปฏิบัติงานจากระบบ TOR และ 
Competency มาใช้ประกอบในการ
พิจารณาขั้นเงินเดือน 
- มีการจัดสรรงบประมาณหลักสูตรใน
การพัฒนาตนเองให้บุคลากร 

- การประเมินระบบการให้รางวัลและประสิทธิผลต่อการท างานของบุคลากร 
- การรายงานผลรางวัลของบุคลากรสายสนับสนุนหลักสูตร 

3 

8. Student Quality and Support 
(Overall opinion) 

  4 

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

- หลักสูตรมีการวางแผนเรื่องจ านวน
นักศึกษา การประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง คุณสมบัติ
ผู้สมัคร และมีกระบวนการคัดเลือกที่
ชัดเจน 
- มีการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อหารือและทบทวนปรับ
เกณฑ์เพ่ือปรับปรุงแนวทางการรับ
นักศึกษา 

(อาจแสดงเพ่ิมเติมรายละเอียดการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก เช่น การให้คะแนน
สัมภาษณ์ พิจารณาจากมิติใดบ้าง เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน) 

4 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

- มีเกณฑ์ในการด าเนินการรับ
นักศึกษาเข้าเรียนที่ชัดเจน 
- มีการประเมินแนวทางและเกณฑ์ใน
การรับนักศึกษา 

- 
 

4 

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

มีระบบดูแลและติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในการ
เรียนของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา  
 

- การแสดงสัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา  
-การประเมินความเพียงพอของระบบการดูแลนักศึกษาและแนวทางการปรับปรุง 

3 

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

หลักสูตรมีการเรียนกิจกรรมเสริม
หลักสูตร บริการสนับสนุนการเรียน
ของนักศึกษาเพ่ือเป็นการปรับปรุง
การเรียนรู้  

- การแสดงข้อมูลการวิเคราะห์การให้ค าปรึกษา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรว่า
ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้และอัตราการได้งานท า 
 

3 

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

- คณะได้มีการจัดพื้นที่ให้สอดคล้อง
กับภารกิจหลักทั้งด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และกิจกรรมนักศึกษา โดยมี
บรรยากาศเอ้ือเฟ้ือต่อการเรียนการ
สอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของ
ผู้เรียน 

(การแสดงผลส ารวจความต้องการและผลประเมินความพึงพอใจพร้อมแนว
ทางแก้ไข) 

4 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

- มีการติดตามและประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
ปีละ 1 ครั้งเพ่ือสะท้อนให้คณะ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

9. Facilities and Infrastructure 
(Overall opinion) 

  4 

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] 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์
ส าหรับการเรียนการสอน 
ห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอน และมีการประเมิน
ความเพียงพอและแนวทางการ
ปรับปรุง 

(ควรแสดงผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงความต้องการใช้ และความ
เพียงพอต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน 
ห้องปฏิบัติการของหลักสูตรโดยเฉพาะ) 

4 

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

คณะได้จัดตั้งหน่วยทรัพยากรการ
เรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติมจากห้องสมุดส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย และมีการประเมินความ
เพียงพอและแนวทางการปรับปรุง 

(ควรแสดงผลประเมินและแนวทางการปรับปรุง) 4 

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

มีเครือข่ายสถานประกอบการ เป็น
ห้องปฏิบัติการทางสังคม เพื่อการ

การประเมินโดยใช้การสนทนากลุ่มหรือสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาควบคู่ไปกับ
การส ารวจด้วยแบบสอบถาม ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการเรียนรู้กับสถาน
ประกอบการ 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

เรียนรู้ตามบริบทของหลักสูตรสาย
สังคมศาสตร์ 

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

- มีบริการคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตแก่ผู้เรียน 
- จัดให้มีการประเมินความเพียงพอ 
ความพร้อมใช้ และความทันสมัยตาม
เกณฑ์ 

(ควรแสดงผลประเมินและแนวทางการปรับปรุง) 4 

9.5 The standards for environment, 
health and safety; and access for people 
with special needs are defined and 
implemented [7] 

มีแผนการด าเนินการด้านมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัยรวมถึงการออกแบบ
สภาพแวดล้อมส าหรับผู้พิการและผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น 
ห้องน้ าผู้พิการ ทางเดินผู้พิการทาง
สายตา ทางลาดทางเชื่อมภายใน
อาคาร เป็นต้น 

- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล และแนวทางการปรับปรุง 3 

10. Quality Enhancement (Overall 
opinion) 

  3 

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

มีการส ารวจความคิดเห็นในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องการกับการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม 

การจ าแนกรายละเอียดผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่ม รวมถึงการน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
 

3 
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(1-7) 

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

ใช้กระบวนการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบาง
ประการเพ่ือการได้มาซึ่ง ELO  

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 
-กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่มีความจ าเพาะของตนเองโดย
เพ่ิมเติมจากกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมในเชิง
หลักสูตร เพ่ือสร้างความได้เปรียบและท าให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง 
 
 

3 

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

หลักสูตรใช้กระบวนการจัดท าเอกสาร
ตามระบบของ TQF เพ่ือตรวจสอบ
ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล 

การพิจารณาผลที่ได้จากการทวนสอบ และน ามาปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน และประเมินการบรรลุ ELOs ของผู้เรียน 

3 

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

มีการน าประสบการณ์การวิจัยมาใช้
ในการเรียนการสอนในหลายวิชา (มี
งานวิจัยอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของ
เอกสารประกอบการเรียน) 

- การประเมินเกี่ยวกับการท าตามเกณฑ์ข้อนี้ว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ
เรียนการสอนหรือท าให้ผู้เรียนบรรลุ ELOs มากน้อยเพียงใด 
- ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนระบบและกลไกท่ีคอยก ากับตรวจสอบว่า 
ทุกรายวิชามีการน าผลการวิจัยของหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอน 
 

3 

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

 มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุน และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ  

- การมุ่งเน้นสารสนเทศหรือข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการส ารวจ 
- การน าข้อมูลที่ได้รับจากการส ารวจมาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นรูปธรรม 
 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

 

มีการส ารวจข้อมูลย้อนกลับที่
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

การจ าแนกรายละเอียดข้อมูลย้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน  
รวมถึงการน าข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน 

3 

11. Output (Overall opinion)   3 
11.1 The pass rates and dropout rates 

are established, monitored and 
benchmarked for improvement [1] 

- มีการติดตามการจบและตกออกของ
นักศึกษา 
- มีการก าหนดคู่เทียบที่ชัดเจน คือ 
หลักสูตรธุรกิจการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

- ความเป็นรูปธรรมของแนวทางในการพัฒนา เพ่ือลดอัตราการตกออก 
- ข้อมูลและแนวทางของการน าผลการเทียบเคียงมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

3 

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

-มีการวางแผนติดตามระยะเวลาเฉลี่ย
ที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา 
-มีการก าหนดคู่เทียบที่ชัดเจน 
 

- การก ากับติดตามให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
- การน าผลการเทียบเคียงมาปรับปรุงพัฒนา 

3 

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

มีการติดตามการได้งานของนักศึกษา
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเลื่อน
ต าแหน่ง และการเปลี่ยนงานหลัง
ส าเร็จการศึกษา 

- ข้อมูลของคู่เทียบ และการน าผลการเทียบเคียงมาปรับปรุงพัฒนา 3 

11.4 The types and quantity of 
research activities by students are 

- มีการก าหนดเงื่อนไขให้ผู้เรียนแผน 
ก. ต้องมีการเผยแพร่ผลงาน ขณะที่

- การผลักดันให้ผู้เรียนแผน ข. น าสารนิพนธ์ไปตีพิมพ์หรือน าเสนอในเวทีการ
ประชุมวิชาการ 
-  ข้อมูลของคู่เทียบ และการน าผลการเทียบเคียงมาปรับปรุงพัฒนา 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

established, monitored and benchmarked 
for improvement [2] 

แผน ข. เผยแพร่ผ่านระบบคลัง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย 
 

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

- หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลความพึง
พอใจ จากอาจารย์และนักศึกษา 
- มีการระบุหลักสูตรและ
สถาบันการศึกษา 
ที่เป็นคู่เทียบไว้ ชัดเจน 

-ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จาการส ารวจ และความเป็นรูปธรรมของการน าผลการ
ส ารวจมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
-ความเป็นรูปธรรมในการน าผลการเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืน มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

 

3 

Overall    3.27 
 

 

 

 



 จุดแข็ง 

1. เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของฐานเศรษฐกิจด้านการเกษตรของภาคใต้ และสอดคล้อง
กับบริบทของสังคมไทย 

2. มีคณาจารย์ทั้งอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์สูง โดยเฉพาะงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสินค้าหลักของภาคใต้ เช่น ยางพารา และปาล์มน้ ามัน 

3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสบความส าเร็จทั้งในธุรกิจเกษตร องค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การวิเคราะห์และการวางแผนอัตราก าลังที่หลักสูตรต้องการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยค านึงถึง
ภารกิจทั้งด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. กลยุทธ์ในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรให้กลับมามีจ านวนมากเหมือนเดิม 
3. กระบวนการวิเคราะห์แนวทางเพ่ือการพัฒนาที่ได้จากการเทียบเคียง (Benchmarking) 

 
 


