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Criteria Strength Areas for improvement 
Score   
(1-7) 

Overall 
Score 

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]  

- โดยภาพรวม มีการน าข้อมูลจากฝ่าย/กลุ่ม
ต่างๆ มาก าหนดเป็น  ELOs  
 

- ไม่พบการระบุอย่างชัดเจนถึงความสอดคล้องระหว่าง 
ELOs หลักสตูรกับวิสัยทัศน์และพนัธกิจของ
มหาวิทยาลยั  

3  

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

- มีการก าหนดผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 
Generic และ Subject Specific ในแต่ละ
รายวิชา 
- มีการก าหนดผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง ELOs 
ของหลักสูตรทีม่ีเอกลักษณ์มากขึน้ 
 
 
 
 
 

- การก าหนดกลไก การตดิตาม  การน า ELOs ไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลผุลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสตูร
ทีว่ัดได้อย่างชัดเจน 
 
 

4  

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

- เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสตูร 
จึงมีการรับฟังความเห็นจาก stakeholders ที่
หลากหลาย 
- น าผลประเมินการปฏิบตัิงานของนักศึกษา
จากการฝึกงานประกอบการปรับปรุง ELOs 
 

- ไม่พบการก าหนดกลุ่ม stakeholders หลัก ว่ามี
จ านวนกี่กลุ่ม อะไรบ้าง 
- การวิเคราะห์ needs ของ stakeholders ทุกกลุ่ม
หลัก 
- เช่ือมโยงผลการวิเคราะห์ needs ของ stakeholders 
ว่าน ามาใช้ก าหนด ELOs ของหลกัสูตรอยา่งไรบ้าง 

3  
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2.Program specification 4 
2.1 The information in the 
programme specification is 
comprehensive and up-to-
date [1,2] 

- มีการก าหนดรายละเอียดต่างๆ ของ
หลักสตูรชัดเจน เช่น เง่ือนไขการส าเรจ็
การศึกษา คุณสมบตัิและวิธีการคดัเลือก
ผู้เรยีน วิธีการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสตูร ความรู้ความสามารถของบัณฑิต 
ฯลฯ 
 

- การสรุปข้อมลูที่ส าคญัของหลักสูตรที่ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจ เช่น ผลการรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
กลุ่มวิชาเอก  เรียนจบสามารถประกอบอาชีพอะไรได้
บ้าง  ปรับรูปแบบการน าเสนอใหน้่าสนใจ เช่น 
infographic อัลบมัภาพ คลปิสั้นพีอาร์หลักสตูร) 
 

4  

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

- มีโครงสร้างหลักสูตรที่ประกอบด้วยกลุ่ม/
รายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs   
- มีการจัดท าแผนการสอน แบ่งกลุ่มอาจารย์
ตามความถนดั ควบคุมคณุภาพทางวิชาการใน
วิชาแกน  ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
- มีการควบคุมคณุภาพมาตรฐานของเนื้อหา
และข้อสอบในรายวิชาที่มีการเปดิสอน
มากกว่า 1 section  
 
 
 

- ทบทวนการแสดงข้อมูลที่ส าคัญของ course 
specification ในสื่อ/เอกสารอื่นๆ ที่เผยแพร่  
 

4  

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

- มีการจัดช่องทางการการสื่อสารกับ 
stakeholders บางกลุ่มชัดเจน เช่น ระหว่าง
สาขาวิชากับ นศ.  
มีการเผยแพร่  course specification ในเว็บ
คณะ และมสีรุปฉบับย่อ แผ่นพับ 
 

- ทบทวนช่องทางทีส่ าคัญในการเผยแพร่ programme 
specification และ course specification สู่ 
stakeholders ทีทุ่กกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ เพื่อสร้างการ
รับรู้ และความเขา้ใจต่อหลักสูตรได้ง่าย 
- เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง ELOs ใหม่ ทบทวนวิธีการ
สื่อสารหลักสูตรเพื่อสื่อสาร การเรยีนการสอน ผลการ

3  
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เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร ไปสู่ stakeholders 
โดยเฉพาะกลุ่มศิษย์ปัจจุบัน นักเรยีน ผู้ปกครอง เช่น 
การสื่อสารผ่านกิจกรรมสาขา คณะ การบริการวิชาการ 
ฯ 

3.Program structure and content 4 
3.1 the curriculum is 
designed based on 
constructive alignment 
with the expected learning 
outcomes [1] 

- มีการน าข้อด้อยหลักสูตรเก่ามาเป็นข้อมูล
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่  
- มีการออกแบบโครงสร้างรายวิชา โดยการ
ระดมความคดิเห็นจากคณาจารย์ในสาขา 
 
 
 

- ทบทวนกระบวนการออกแบบหลักสูตร ให้สอดคล้อง
กับ ELOs และให้มีความทันสมยัตอ่สถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างต่อเนือ่ง 
 

3  

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

- มีการจัดการเรยีนการสอนที่ครอบคลุมทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัต ิ
- ผู้สอนจัดรูปแบบการสอนตาม ELOs 
 
 
 

- การทบทวนวิธีการวัดและประเมนิผลอย่างเป็นรูปธรรม
ของ ELOs ทุกข้อในทุกรายวิชา 

4  

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

- มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรที่เอื้อต่อการ
เรียนรูต้ามความสามารถของผูเ้รียน 
- มีการจัดล าดับความยาก-ง่าย ล าดับก่อน-
หลัง และความต่อเนื่องในการเรียน  
- มีการจัดฝึกอบรมแทรกเสริมในบางรายวิชา 
 
 
 

- ทบทวนกระบวนการออกแบบหลักสูตร ให้มีความ
ทันสมัยต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อย่างต่อเนื่อง และประเมินเป็นระยะๆ  
 

4  

4.Teaching and learning approach 3 



  

Criteria Strength Areas for improvement 
Score   
(1-7) 

Overall 
Score 

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

 - ทบทวนการเผยแพร่ปรัชญาการศกึษาของ
มหาวิทยาลยัในช่องทางต่าง ๆ ของคณะ สาขา 
และผูเ้รียน 

2  

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

- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
PBL, PSL, FCR etc. 
- มีการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรยีนสามารถ
เป็นนักวิจัย จากโครงการ“เศรษฐวิจัย” 
- นศ. ได้รับการฝึกฝนในการคิด วเิคราะห์ ค้น
ข้อมูล และประสบความส าเร็จในการสร้าง
ผลงานวิจัย 
 

- 4  

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

- มีการสนับสนุน และเพิ่มทักษะการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตของนักศึกษา 
- มีการสนับสนุนให้ นศ. เข้าร่วมกจิกรรมทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

-  4  

5.Student assessment    3 
5.1 the student assessment 
is constructively aligned to 
the achievement of the 
expected learning 
outcomes [1,2] 

-  มีการประเมินนักศึกษาท่ีครอบคลุมทั้งการ
รับเข้าและระหว่างการศึกษา และมีวิธี
ประเมินท่ีหลากหลาย 
- มีการประเมินรายวิชาโดย นศ.  
- มีแบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน การ
จัดการสอนแบบ PBL และ PSL 
- มีการตรวจทานข้อสอบตาม ELOs 

- ทบทวนกลยุทธ์ กระบวนการที่ใช้เพื่อให้สามารถ
ประเมินใหผู้้เรียนบรรลุ ELOs ไดทุ้กมิต ิ
- ทบทวนวิธีการประเมินผู้เรยีนใหม้ีกระบวนการตาม
เกณฑ์ เช่น การตัดเกรดควรมีกรรมการกลั่นกรอง 
 - น าผลการประเมิน 3 ส่วนตามระบบ MIS-Center 
ของหลักสูตร (การประเมินรายวิชา การประเมินการ
สอน การประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์) มาใช้ประโยชน์ 
 

3  

5.2 the student 
assessments including 

 - มีการระบุวิธีการวดัและประเมนิผลใน 
course outline ทุกรายวิชา  

- การก าหนดสดัส่วน น้ าหนัก และตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์
ให้ครอบคลุมทุกรายวิชา 

3  
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Overall 
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timeliness, methods, 
regulations, weight 
distribution rubrics and 
grading are explicit and 
communicated to students 
[4,5] 

 - มีการก าหนดสดัส่วน น้ าหนัก และตดัเกรด
แบบอิงเกณฑ์ของการประเมินในวชิาแกน 
 

- การด าเนินการจัดท าเครื่องมือ/ เกณฑ์ rubrics กลาง
และของรายวิชาส าหรับประเมินในด้านต่างๆ  

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

- มีวิธีการสร้างมาตรฐานการวัดผลวิชาที่มี
มากกว่า 1 กลุ่ม 
- มีการก าหนด ปรับปรุงเนื้อหาการสอนใน
กลุ่มวิชาต่างๆ ในแตล่ะภาคการศกึษา 
- รายวิชาที่มีการสอนมากกว่า 1 section มี
การหารือ จัดเนื้อหา และการประเมินผล
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 

- ทบทวนวิธีการประเมินผู้เรยีนใหม้ีกระบวนการตาม
เกณฑ์  
- ทบทวนเกณฑ์การวัดและประเมนิว่ามีความยตุิธรรม
กับผู้เรยีน  
(เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา ควรตั้งสัดส่วนค่าน้ าหนัก
การใหค้ะแนนท้ังจากอาจารย์ที่ปรกึษา พ่ีเลี้ยง หัวหน้า
สถานประกอบการณ์)  

3  

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

- มีระบบการประเมิน  
- มีการติดตามและแจ้งผลการเรียนเป็นระยะ 
- มีกระบวนการให้ข้อมลูป้อนกลับแก่นักศึกษา 

- การมีระบบทบทวนการน าข้อมูลการป้อนกลับไปใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินผล 
 

3  

5.5 students have ready 
access to appeal 
procedure [8] 

- มีช่องทางที่หลากหลายให้นักศึกษาร้องเรียน
ได้อย่างอิสระ และมีการสื่อสารใหแ้ก่นักศึกษา 
 

- 4  

6. Academic Staff Quality 4 
6.1 Academic staff planning 
(considering succession, 
promotion, re-deployment, 
termination, and 
retirement) is carried out to 

- มีแผนอัตราก าลังระยะสั้น-กลาง-ยาว และมี
การทบทวนแผน 
- มีงบประมาณพัฒนาอาจารย์และเกณฑ์การ
ให้รางวัลการปฏิบัติงาน  
- มีความยืดหยุ่นในการปฏิบตัิงานของอาจารย์ 

- กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์อย่างมสี่วนร่วม
กระบวนการสื่อสารแผนดังกล่าวไปยังอาจารย์ และ
กลไกการติดตามแผนดังกล่าว 
 

4  
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fulfil the needs for 
education, research and 
service [1] 

- มีการจ้างอาจารย์ชาวต่างชาต ิ

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

- มีการทบทวนสัดส่วนของอาจารย์ต่อ นศ. 
เต็มเวลา 

- ทบทวนความเหมาะสมของภาระงานอาจารย์และ 
สัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเต็มเวลา 
- ด าเนินการให้ได้มาซึ่งสัดส่วนท่ีเหมาะสม ระหวา่ง
อาจารย์ต่อ นศ. เต็มเวลา  

3  

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

- มีเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกและสรรหา
อาจารย ์

- ทบทวนการสรรหาอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาที่ขาด
แคลน 
  

4  

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

- คุณวุฒิ ความสามารถอาจารย์เปน็ไปตาม
เกณฑ ์
- มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ และ
น าไปสู่การปรับปรุง พัฒนาการเรยีนการสอน 

- ทบทวนการน าความต้องการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์มาใช้ในการก าหนดแผนพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ในหลักสูตร 

4  

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

- มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ 
- มีการก าหนดแผนในการศึกษาตอ่ของ
อาจารย์รุ่นใหม ่
- มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา
อาจารย์ตามความสนใจ  

- ทบทวนการท าแผนพัฒนาอาจารย์เฉพาะรายบุคคลทั้ง
ทางด้านความเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง การวิจัย และการ
บริการวิชาการ เพื่อน าไปสู่การมีอาจารย์ที่มีช่ือเสียง
ระดับชาติ และนานาชาติ  

4  

6.6 Performance - มีระบบการสร้างแรงจูงใจ เชิดชูเกียรติ  4  
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management including 
rewards and recognition is 
implemented to motivate 
and support education, 
research and service [9] 

อาจารย ์

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

- อาจารย์มีผลงานวิจัยและมีการตพีิมพ์
ผลงานวิจัย 
- มีผลงานวิจัยทีผ่ลักดันเชิงนโยบายเพือ่
แก้ปัญหาเชิงเศรษฐกิจ ชุมชน และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  

- ไม่พบแผนการพัฒนาจ านวนผลงานวจิัยตีพิมพ์
นานาชาติ/อาจารย์/ปี ท่ีชัดเจน 

- พิจารณากลไกการส่งเสรมิ พัฒนาอาจารย์ใหม้ี
ผลงานวิจัยและตีพิมพบ์ทความ 

- ผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ กับคู่เทียบ 

3  

7. Support Staff Quality 4 
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] 

- มีการวางแผนอัตราก าลังสายสนบัสนุน  
- มีการทบทวนจ านวนภาระงาน ความ
เพียงพอ และความเหมาะสมของสาย
สนับสนุน  
- บุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบภารกิจ
หลักของคณะมคีรบทุกดา้น 
 

- ทบทวนการจัดสรรบุคลากรที่ท าหน้าท่ีติดตามเรื่อง
พฤติกรรมและการสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา 

4  

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

- มีเกณฑ์ วิธีการสรรหา และก าหนด
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการสรรหา
บุคลากรสายสนับสนุน 

 4  

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

- มีการก าหนดภาระงานและสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุนอยา่งชัดเจน 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแจ้ง

- ทบทวนการน าศักยภาพและจุดเด่นของบุคลากร
รายบุคคลมาใช้ประโยชน ์

4  



  

Criteria Strength Areas for improvement 
Score   
(1-7) 

Overall 
Score 

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

- มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน และจัดกจิกรรมสมัมนาบุคลากร
สายสนบัสนุนเป็นประจ า 
- มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนุนใช้ในการัฒนาตนเองตามความ
ต้องการของสายงานที่ท า 

 
 

4  

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

- มีการให้รางวัลบุคลากรภายในคณะ 
- มีการสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน / ทุนวิจัยใน
ช้ันเรียน  

  4  

8. Student Quality and Support 4 
8.1 The student intake 
policy and admission 
criteria are defined, 
communicated, published, 
and up-to-date [1] 

- มีการระบเุกณฑ์การรับนักศึกษา 
- มีการประชาสัมพันธ์ 
- มีช่องทางการรับนักศึกษาที่หลากหลาย ท้ัง
ช่องทางปกติ และช่องทางพิเศษ   

- ทบทวนช่องทาง และวิธีการการประชาสมัพันธ์
หลักสตูรทีม่ปีระสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างการรับรู้ และ
เข้าใจได้ง่ายของ Stakeholders  
 

4  

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

- มีการก าหนด เกณฑ์ในการประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษา 
- มีการประเมินผลการเรยีนของนักศึกษาช้ันปี
ที่ 1 ท่ีรับเข้าผ่านช่องทางต่างๆ  
- มีการทบทวนจ านวนรับ นศ. ในช่องทาง
ต่างๆ  

- 4  

8.3 There is an adequate 
monitoring system for 
student progress, academic 

- มีระบบการติดตามผลการศึกษา - ทบทวนและหาวิธีการปรับปรุงระบบการตดิตามผลการ
เรียนของนักศึกษา และเครื่องมือที่นักศึกษาสามารถ
น ามาใช้ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง 

3  



  

Criteria Strength Areas for improvement 
Score   
(1-7) 

Overall 
Score 

performance, and 
workload [3] 
8.4 Academic advice, co-
curricular activities, student 
competition, and other 
student support services 
are available to improve 
learning and employability 
[4] 

- มีเกณฑ์และแนวทางในการดูแลนักศึกษา
เพื่อพัฒนาผลการเรยีนรู ้
- มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้แก่นักศึกษาทั้ง Hard skill และ Soft 
skill   
 

 4  

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

- มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จดุบริการ WiFi
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้
- มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนับสนุน
การเรยีนรู้แก่นักศึกษา  
 

-  4  

9. Facilities and Infrastructure 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] 

- มีห้องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ทันสมัย และ
พื้นที่การจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
- มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้ Facilities ต่างๆ มาปรับปรุง พัฒนา  

 4  

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

- มีห้องอ่านหนังสือ และหนังสือของคณะ - พิจารณากระบวนการแนะน าแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ออนไลน์ให้นักศกึษา 

4  



  

Criteria Strength Areas for improvement 
Score   
(1-7) 

Overall 
Score 

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

- มีอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการท าวิจัย 

 4  

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

- มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สารสนเทศ  ระบบ WiFi และ
โปรแกรมเฉพาะทีส่นับสนุนการศกึษาและวิจัย 

 4  

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

- มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
อาคาร 
- มี infrastructure ที่เอื้อต่อผู้เรียนท่ีเป็นผู้
พิการ  

-  4  

10. quality enhancement  3 
10.1 stakeholders’ needs 
and feedback serves as 
input to curriculum design 
and development [1] 

- มีการใช้ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต 
และอาจารย์ผูส้อนมาปรับปรุงหลกัสูตร 

- ก าหนด stakeholders กลุ่มส าคัญให้ชัดเจน 
- ทบทวนกระบวนการกลั่นกรอง หรือคัดเลือก Need 
กับ Feedback ทีไ่ด้จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการ
ออกแบบหลักสูตร 

3  

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

- มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสตูรตามรอบที่
ก าหนด 
- มีการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความ
เหมาะสมของกลุ่มวิชาชีพเลือกต่างๆ  

- ทบทวนกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้น าไปสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
จัดหลักสูตรอย่างเห็นภาพการพัฒนาการ 

3  

10.3 the teaching and - มีกระบวนติดตาม ทบทวนและประเมินการ - ทบทวนกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ท่ีบรรลุทั้ง 3  



  

Criteria Strength Areas for improvement 
Score   
(1-7) 

Overall 
Score 

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

จัดการเรียนการสอน และหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

CLOs ของรายวิชา และ PLOs ของหลักสูตร 
 
 

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

- การการน าผลการวจิัยไปใช้ในการเรียนการ
สอน 

-  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] 

- มีงบประมาณสนับสนุนการจดัหาอุปกรณ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีการน าผลการประเมินจาก นศ. มา
ปรับปรุง พัฒนาการจดัการเรียนการสอนให้
ทันสมัย  

-  4  

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

- มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพ
หลักสตูร 
- มีกระบวนการรับฟังข้อมูลอย่างชัดเจนจาก 
stakeholder บางกลุ่ม 

- ทบทวนการสร้างระบบการได้ข้อมูลจาก Stakeholder 
ทุกกลุ่มหลัก 

3  

11. Output 3 
11.1 The pass rates and 
dropout rates are 
established, monitored and 
benchmarked for 
improvement [1] 

- มีการรวบรวมสถิติข้อมลูอัตราการส าเร็จ
การศึกษา อัตราการตกออกของนักศึกษา 

- ทบทวนการหาคู่เทียบที่ใกล้เคียงหรือเหนือกว่าเพือ่
เปรียบเทยีบอัตราการส าเรจ็การศกึษา และอัตราการตก
ออก 
- ทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา เพื่อให้ได้ นศ. ที่มี
ความถนัดในการเรียนมากข้ึน 

3  

11.2 The average time to - นักศึกษาส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาภายใน - ทบทวนกระบวนการที่ท าให้เกิดอัตราการส าเร็จ 3  



  

Criteria Strength Areas for improvement 
Score   
(1-7) 

Overall 
Score 

graduate is established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [1] 

ระยะเวลาตามหลักสตูร การศึกษาท่ีสูงขึ้น 

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

- มีการส ารวจรวบรวมข้อมูลอตัราการได้งาน
ท าของบัณฑิต 

- ทบทวนการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพในการ
ติดตามอัตราการได้งานของบัณฑติ 

2  

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

- มีระบบการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัย 
โดยใช้เครื่องมือวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์

- ทบทวนการหาคู่เทียบ และขอขอ้มูลคู่เทียบเพื่อมา
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาหลักสูตรในด้านต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3  

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

- มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
รายวิชา ผู้สอน วิธีการสอน 

- ทบทวนการน าข้อมูลการส ารวจจาก Stakeholders 
ทุกกลุ่มหลัก มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 

2  

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

- มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
รายวิชา ผู้สอน วิธีการสอน 

- ทบทวนการน าข้อมูลการส ารวจจาก Stakeholders 
ทุกกลุ่มหลัก มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 

2  

Overall  3.55 
 

 



  

 
 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  
จุดแข็ง  
1. หลักสูตรมี ELOs ที่ประกอบด้วย Generic และ Specific Learning Outcomes 
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงรายวิชา 
3. มีการกระจาย ELOs สู่รายวิชา 
4. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น Problem-based and Project-based Learning Activities, flipped class room รายวชิาสัมมนา การฝึกงาน และการ

จัดสหกิจศึกษา ซึ่งมีผลต่อการบรรลุ ELOs 
5. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรที่จบ Ph.D. ครบ 100% มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมีความเอาใจใส่ต่อการเรียนของผู้เรียน 
6. บัณฑิตของหลักสูตรมีความตั้งใจ มีทัศนคติที่ดี และมีความรับผิดชอบในการท างาน 
7. หลักสูตรมีรูปแบบการบริหารจัดการการพัฒนานักศึกษาให้บรรลุ ELOs โดยเฉพาะ GLOs  

 
จุดที่ควรพัฒนา  
1. ทบทวนการก าหนด stakeholders กลุ่มหลัก ระบบ กลไก การรวบรวมความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มหลักในการก าหนด ELOs ของหลักสูตร 
2. ขยายการใช้งาน Rubic และ Marking scheme ไปยังรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของทุกกลุ่มวิชา 
3. การประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ และจัดท ารอบการด าเนินงานให้เป็นระบบมีผู้ดูแลชัดเจน มีช่วงเวลาการด าเนินการที่ชัดเจน และกระท าอย่างสม่ าเสมอ 
4. ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ ช่องทาง และการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาให้ได้ตามแผน  
5. ทบทวนรูปแบบและวิธีการติดตามผลความก้าวหน้าการศึกษาของนักศึกษาอย่างเป็นระบบตลอดหลักสูตร ที่สอดคล้องกับการบรรลุ ELOs ของหลักสูตร และเพ่ิมอัตราการส าเร็จ

การศึกษาตามก าหนดเวลา 
6. พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา และอัตราการได้งานท า 
7. ก าหนดคู่เปรียบเทียบที่ชัดเจนด้านอัตราการส าเร็จการศึกษา ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการส าเร็จการศึกษา อัตราการได้งานท า จ านวนผลงานวิจัยของนักศึกษา และความพึงพอใจของผู้

มีส่วนได้เสีย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่ดีข้ึน 


