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ตารางท่ี 1 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ 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] 

• มีกระบวนการได้มาซึ่ง ELOs 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงช่อง
ทางการรับข้อคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 

• การกำหนด ELOs ทีว่ัดและประเมินผลได้
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย และบัณฑิตพึงประสงค์ของ
คณะ และแสดงความสัมพันธ์ผลการ
เรียนรู้คาดหวังกับคุณสมบัติของบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ 

3 

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

• มีการระบุ ELOs ที่ครอบคลุมทั้ง 
generic และ  specific 

• การวิเคราะห์สมดุลของ Generic และ 
Specific ELOs  
 

3 

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

• มีการสอบถามความต้องการจากผู้ส่วน
ได้ส่วนเสีย 

• ระบบและกระบวนการนำความต้องการ
ของ Stakeholders มากำหนดเป็น ELOs 

• การนำข้อมูลความต้องการของ 
Stakeholders มาทบทวนและกำหนด 
ELOs 

 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

2. Programme Specification    3 
2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1,2] 
• programme specification ระบุ

สารสนเทศปรากฏใน มคอ 2 และ
ทบทวนทุก 5 ปี 

• ควรกำหนด programme specification 
ที่มีสารสนเทศที่สำคัญ เข้าใจง่ายและเป็น
ปัจจุบัน 

3 

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

 • การทบทวนและปรับปรุงรายวิชาให้มี
ความสอดคล้องกับ ELOs และเป็น
ปัจจุบัน 

• การกำหนด ELOs ระดับรายวิชาที่
สอดคล้องกับ ELOs ระดับหลักสูตร 
เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ของ ELOs ที่เป็น
ลำดับขั้นและสะท้อนคุณสมบัติของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 

2  

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

• มีการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและ
สื่อสารสื่อสารผ่านออนไลน์ ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 

• กำหนดช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม และทวน
สอบการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของผู้
มีส่วนได้เสีย 

 
 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

alignment with the expected learning outcomes [1] 
 • ออกแบบหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการ

สอน และการประเมินผู้เรียน ให้สอดคล้อง
กับการบรรลุ  ELOs 

• การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร โดยใช้ 
ELOs ในการกำหนดความรู้ ทักษะ และ 
เจตคติทีเ่ป็นลำดับขั้น และสอคคล้องกับ 
ELOs ของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี  

2 

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

 •  การดำเนินงานที่เป็นระบบในการกระจาย
ความรับผิดชอบรายวิชาเพ่ือให้บรรลุ 
ELOs 

3 

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

 • ความเชื่อมโยงระหว่าง เนื้อหาจาก
พ้ืนฐาน เนื้อหาที่ซับซ้อนและเนื้อหา
บูรณาการ 

3 

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

communicated to all stakeholders [1] 
• มีการนำปรัชญาทางการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมาใช้พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตร 

• ประเมินผลช่องทางการเผยแพร่หรือ
สื่อสารปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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] 

• มีกลยุทธ์และวิธีการสอนที่หลากหลาย 
และปรับตัวในสถานการณ์ไม่ปกติ  
 

• การวางแผนเตรียมการประเมินกลยุทธ์
และวิธีการสอนเพ่ือการปรับปรุง 

• การแสดงกระบวนการประเมินว่ากิจกรรม
การเรียนการสอนได้บรรลุตามผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 

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

 • การประเมินกระบวนการและกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสหกิจศึกษา 

3 

5. Student Assessment     3 
5.1 The student assessment is constructively aligned to 

the achievement of the expected learning outcomes [1,2] 
 • การนำ ELOs มากำหนดแนวทางการ

ประเมินนักศึกษาแรกเข้า และระบุวิธีวัด
และประเมินผลที่สะท้อน ELOs แต่ละ
ด้าน 

3 

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

• มีกรรมการประเมินคุณภาพข้อสอบ • การประเมินกระบวนการสื่อสารและการ
ให้ผลสะท้อนกลับที่ใช้อยู่เพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุง 

3 

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

• มีการใช้ rubrics ในบางรายวิชา • ระบบการประเมิน/พิจารณาคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

• การกำหนดเกณฑ์การประเมินผล แบบ 
Rubrics ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันให้
ครอบคลุมทุกรายวิชา 

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

 • การประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]  • พัฒนาและกประเมินช่องทางอุทธรณ์ร้อง
ทุกขฯ์ 

3 

6. Academic Staff Quality (Overall opinion)   3 
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] 

 • การเชื่อมโยงแผนบุคลากรของคณะกับ
หลักสูตร เพ่ือให้เห็นถึงการเตรียมการของ
หลักสูตรด้านกำลังคนของหลักสูตร 

3 

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

 • ติดตาม กำกับ Staff-to-student ratio 
เพ่ือทำให้คุณภาพการสอนที่ดีขึ้น 

• การประเมินกระบวนการ/ระบบที่ใช้อยู่
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

• ใช้แนวทางการดำเนินงานของคณะ
และมหาวิทยาลัย 

• ทวนสอบกระบวนการ/ระบบที่ใช้อยู่เพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3 

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

• ใช้แนวทางการดำเนินงานของคณะ
และมหาวิทยาลัย 

• การประเมินกระบวนการที่ใช้งานใน
ปัจจุบันเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 

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

• มีการจัดสัมมนาคณาจารย์ และสัมมนา
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง และมีงบประมาณ
สนับสนุน 

• ประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์  3 

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

 • การประเมินระบบแรงจูงใจว่ามี
ประสิทธิผลอย่างไร 

 
 

3 

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

• หลักสูตรมีการกำหนดคู่เทียบเฉพาะ
กิจกรรมด้านวิจัย 

• แผนการกำหนดสัดส่วนผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และการตีพิพม์ผลงานที่
เหมาะสม 

 
 

2 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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] 

 • การวิเคราะห์อัตรากำลังของสายสนับสนุน
ที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

3 

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

• ระบบการรับและคัดเลือกดำเนินการ
โดยคณะ 

• การประเมินกระบวนการ/ระบบที่ใช้อยู่
เพ่ือนำมาสู่การบริหารจัดการของหลักสูตร 

• แนวทางท่ีหลักสูตรจะมีส่วนร่วมในการ
สะท้อนความต้องการบุคลากรไปยังคณะ 

3 

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

• ใช้แนวทางการดำเนินงานของคณะ
และมหาวิทยาลัย 

• การมสี่วนร่วมของหลักสูตรในการกำหนด
สมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

3 

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

• มีงบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจน • แผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือมาช่วยในการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

3 

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

 • แผนการติดตามเพ่ือการพัฒนาต่อเนื่อง 
 
 
 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

8. Student Quality and Support (Overall opinion)   3 
8.1 The student intake policy and admission criteria are 

defined, communicated, published, and up-to-date [1] 
• มีนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  
• นโยบายในการคัดเลือกนักศึกษาท่ี

สอดคล้องความต้องการของหลักสูตร
เพ่ือให้บรรลุ ELOs 

• ทบทวนช่องทางการสื่อสาร และแนวทาง
ที่สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผน 

2 

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

• มีการกำหนดกระบวนการคัดเลือก
ชัดเจนทั้ง การสอบข้อเขียนและการ
สอบสัมภาษณ์ 

• กำหนดแนวทางทบทวนเกณฑ์การ
คัดเลือก 

3 

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

• มีกิจกรรมติดตามนักศึกษาอย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

• การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการติดตามนักศึกษา 

3 

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

• มีการจัดกิจกรรมและโครงการที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

• การประเมินผลการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตาม ELOs 

• การทบทวนกิจกรรมและโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ ELOs 
ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี และ สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันของการจ้างงาน 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

 • การประเมินความเพียงพอและความ
ทันสมัย 

 

3 

9. Facilities and Infrastructure (Overall opinion)   3 
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] 

• มีการนำผลการประเมินฯ จากผู้ที่
เกี่ยวข้องมาปรับปรุงวางแผนการ
ดำเนินงาน 

• การประเมินความทันสมัย และการมีส่วน
ร่วมของหลักสูตรในการดำเนินงานด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

3 

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

• จัดให้มีอ่านหนังสือไว้บริการนักศึกษา
และคณาจารย์ในคณะ 

• ประเมินความทันสมัยเพ่ือการปรับปรุง 3 

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

• ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา 

• ประเมินความทันสมัยเพ่ือการปรับปรุง 3 

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

  • ประเมินความทันสมัยเพ่ือการปรับปรุง 3 

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

• มีการดำเนินการด้านมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย 

• การดำเนินงานอย่างเป็นระบบในการนำ
ผลประเมินมาใช้ในการบริหารจัดการของ
หลักสูตร 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

10. Quality Enhancement (Overall opinion)   2 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development [1] 
 • รวบรวมสารสนเทศสำคัญที่เป็นความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders ‘needs) และข้อมูล
ป้อนกลับ รวมทั้งการใช้ผลข้อมูลป้อนกลับ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม มาเป็นปัจจัยในการออกแบบ/พัฒนา
หลักสูตร 
 

2 

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

• มีกลไกในการพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

• ทบทวนกระบวนการ/ขั้นตอนออกแบบ
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้
เป็นไปตามหลักการ  

2 

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

 • ทบทวนและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า 
จะนำไปสู่ ELOs ของหลักสูตร 

2 

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

 • พัฒนาแนวทางบูรณาการผลงานวิจัยมาใช้
ในการเรียนการสอน 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

 • ประเมินผลที่เป็นระบบ เพ่ือการติดตาม 
และปรับปรุงหลักสูตร 

2 

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

 • พัฒนาและประเมินระบบการนำผล
สะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร 

2 

11. Output (Overall opinion)   2 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 
• มีข้อมูลแสดงสถานะการคงอยู่ของ

นักศึกษาในหลักสูตรที่ชัดเจน 
• เตรียมคู่เทียบและการเทียบเคียงข้อมูล 

(benchmarking) 

2 

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

 • เตรียมคู่เทียบและการเทียบเคียงข้อมูล 
(benchmarking) 

2 

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

 • เตรียมคู่เทียบและการเทียบเคียงข้อมูล 
(benchmarking) 

2 

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

 • เตรียมคู่เทียบและการเทียบเคียงข้อมูล 
(benchmarking) 

• พัฒนาระบบการประเมินผลเพ่ือการ
พัฒนาอย่างชัดเจน 

2 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

 • เตรียมคู่เทียบและการเทียบเคียงข้อมูล 
(benchmarking) กับหลักสูตรเดียวกันใน
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

2 

Overall   2.82 
 

 

 



ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  

จุดแข็ง  

1. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ และมีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน  

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่ประยุกต์จากการวิจัยและสถานการณ์จริง และสามารถปรับรูปแบบการเรียนรู้

ผ่านออนไลน์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษามากนัก 

3. มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา  

1. การส่งเสริมคุณวุฒิอาจารย์และผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจำหลักสูตรให้เพ่ิมขึ้น 

2. การกำหนด ELO ของหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างครบถ้วนและ
ชัดเจน รวมทั้งควรมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนสนใจมาเรียนที่
หลักสูตรเพิ่มขึ้น 

3. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการให้มากยิ่งข้ึน 
4. การกำหนด ELOs ระดับรายวิชาที่สอดคล้องกับ ELOs ระดับหลักสูตร เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของ 

ELOs ที่เป็นลำดับขั้น สามารถนำมาออกแบบวิธีการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาท่ีสะท้อนคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

 

ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย  

ไม่มี 


