
 
 

  
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

 

 

 

รายชื่อผูประเมิน 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ ประธาน 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายทอง แกวฉาย กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรุฬห มะยะเฉี่ยว กรรมการ 

4. นางสาวนูรีมัน    ดอเลาะ เลขานุการ 

5. นางสาวอาซียัน   กูโน  ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 

วันทีต่รวจประเมิน 29 กรกฏาคม 2564



1 
 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ประจําปการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 

วันที่  29 กรกฏาคม 2564 

 

 

 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ) 

ประธานกรรมการ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายทอง  แกวฉาย) 

กรรมการ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรุฬห   มะยะเฉี่ยว) 

กรรมการ 

 

 
(นางสาวนูรีมัน   ดอเลาะ) 

เลขานุการ 
 

 

 
 

(นางสาวอาซียัน  กูโน) 

ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจําปการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต 

วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา  08.45 – 14.30 น. 
 

เวลา กิจกรรม 

08.45 - 09.15 น. สัมภาษณผูใชบัณฑิต จํานวน 2 คน 

09.15 – 09.30 น. สัมภาษณศิษยเกา จํานวน 1 คน 

09.30 – 10.00 น. สัมภาษณนักศึกษาปจจุบัน จํานวน 2 คน 

10.00 – 10.20 น. สัมภาษณเจาหนาที่สายสนับสนุน จํานวน 3 คน 

10.20 – 10.25 น. ประธานกรรมการประเมินแนะนําคณะกรรมการประเมิน และชี้แจงวัตถุประสงค 

10.25 – 10.45 น. ประธานหลักสูตรนําเสนอผลการดําเนินงาน 

10.45 – 11.30 น. สัมภาษณผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอน 

11.30 – 12.30 น. คณะกรรมการประชุมเพ่ือจัดทํารายงานผลการประเมินในภาพรวม 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 – 14.30 น. ประธานกรรมการประเมินนําเสนอผลการประเมินในภาพรวม 
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บทสรุปสําหรับผูบริหารหลักสูตร 

 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เม่ือวันที่ 29 กรกฏาคม 2564  โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.

ถาวร จันทโชติ (ประธานกรรมการ) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายทอง แกวฉาย (กรรมการ)ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรุฬห  

มะยะเฉ่ียว (กรรมการ) นางสาวนูรีมัน ดอเลาะ (เลขานุการ) และนางสาวอาซียัน กูโน   (ผูชวยเลขานุการ) 

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยูบนขอมูลที่หลักสูตรไดจัดเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมิน

ตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียท่ีประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตัวแทนอาจารยผูสอน ตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทนผูใชบัณฑิตและตัวแทนเจาหนาที่สายสนับสนุน  

การประเมินนี้ ดําเนินการภายใตการประเมินคุณภาพตามเกณฑ AUN QA  มีทั้งหมด 11  ขอ ซึ่งประเมินดวย

ระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมิน มีดังนี ้

 

การประกันคุณภาพตามเกณฑ AUN QA 

Criteria Score 

1. Expected Learning Outcomes 3 

2. Programme Specification 3 

3. Programme Structure and Content 3 

4. Teaching and Learning Approach 3 

5. Student Assessment 3 

6. Academic Staff Quality 3 

7. Support Staff Quality 3 

8. Student Quality and Support 3 

9. Facilities and Infrastructure 3 

10.Quality Enhancement 3 

11. Output 3 

 

จุดแขง็ 

1. การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในการกําหนด  ELOs 

2. การดูแลผูเรียน และการใหคําปรึกษา 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูในการทํางาน 

4. มีการกระบวนการจัดการความรูเพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การสื่อสารและสรางความเขาใจใน PLO ถึงวิธีการวัดและประเมินผลในเชิงพฤติกรรมของผูเรียน 

2. ทบทวนความเชื่อมโยงของ PLO กับ TQF 

3. การกําหนด CLO รายวิชาใหสอดคลองกับ PLO และการสื่อสารใหกับผูที่เกี่ยวของในหลายชองทาง 

4. ทวนสอบความสอดคลองของรายวิชากับ PLO โดยใชแนวทาง Backward Curriculum Design 

5. การกําหนด Life long learning ใหชัดเจนและกําหนดกิจกรรม การจัดการเรียนสอนใหบรรลุ Life long 

learning 

6. ทบทวนการสื่อสารปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยใหแกนักศึกษา 

7. การกําหนดและประเมินการบรรลุสมรรถนะชั้นปของนักศึกษา และหลังสําเร็จการศึกษา 

8. กลยุทธในการรับนักศึกษา และการสําเร็จการศึกษาภายในเวลา 

9. การประเมินและการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาปรับปรุง ตามกระบวนการ PDCA 

10. การสื่อสารระบบอุทธรณรองทุกขใหกับนักศึกษา 

ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. บัณฑิตมีความคิดสรางสรรค วิเคราะหและประยุกตใชความรูในการทํางานกับชุมชนและวิจัยได 

2. บัณฑิตมีความรับผิดชอบ ขยันและกระตือรือรนในการทํางาน 

3. บัณฑิตมีทักษะทางภาษาอังกฤษ และการสื่อสารในการทํางานแกผูอ่ืน 

4. บัณฑิตตองการใหมีการสรางบรรยากาศทางวิชาการ โดยการนําผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหความรู 

5. การสงเสริมความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษโดยจัดเปนคอรสใหแกนักศึกษา 

ขอเสนอแนะในการเขยีน SAR 

      การเพ่ิมเติมรายละเอียดของเขียนรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรและการแนบหลักฐานใหสอดคลองกับ

เกณฑ AUN-QA 
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AUN QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 

 

 Criteria Strengths Area for improvement 

1. Expected 

Learning 

Outcomes 

1.1 The expected 

learning outcomes have 

been clearly formulated 

and aligned with the 

vision and mission of 

the university  

-ELOs หลักสูตรมีความ

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ

ของคณะ มหาวิทยาลัย 

-มีการนําความตองการของผูมี

สวนไดสวนเสียมาใชในการ

สราง ELOs หลักสูตร   

-การทวนสอบความสอดคลอง

การไดมาของ ELOs กับ

คุณลักษณะบัณฑิตทึ่งประสงค 

-การกําหนดตัวบงชี้ในดาน

พฤติกรรมของผูเรียนที่แสดงถึง

การบรรลุผลลัพธการเรียนรูของ

หลักสูตร (ELO) เชน ดาน

จรรยาบรรณการวิจัยในระดับ

สากล, มีภาวะผูนํา เปนตน และ

การสื่อสารใหผูสอนและผูเรียน

รับทราบและเขาใจตรงกัน 

1.2 The expected 

learning outcomes cover 

both subject specific 

and generic (i.e. 

transferable) learning 

outcome 

ELOs หลักสูตร ครอบคลุมทั้ง 

Subject specific outcome 

และ Generic learning 

outcome 

 

1.3 The expected 

learning outcomes 

clearly reflect the 

requirements of the 

stakeholders 

ELOs หลักสูตรตอบสนอง

ตองการของ stakeholders 

ของหลักสูตร 

กระบวนการสํารวจและ

วิเคราะหขอมูลผลการสํารวจ

ความตองการของ 

stakeholders ที่สําคัญของ

หลักสูตรที่ครอบคลุมทุกกลุม

เพ่ือนํามาใชในการออกแบบ

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร 

2. Programme 

Specification 

2.1 The information in 

the programme 

specification is 

comprehensive and up-

to-date [1,2] 

มีการกําหนดขอมูลรายละเอียด

ของหลักสูตรใน มคอ. 2 ที่เปน

ปจจุบันสําหรับการสื่อสารกับ 

stakeholders 
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 Criteria Strengths Area for improvement 

2.2 The information in 

the course specification 

is comprehensive and 

up-to-date [1,2] 

มีการกําหนดขอมูลรายวิชาที่

เปนปจจุบันสําหรับใชในการ

สื่อสารใหกับนักศึกษาผาน 

มคอ. 3 

 

2.3 The programme and 

course specifications are 

communicated and 

made available to the 

stakeholders [1,2] 

-มีการกําหนดชองทางการ

สื่อสารขอมูลหลักสูตรและ

ขอมูลรายวิชาสําหรับ

stakeholders แตละกลุม 

-การประเมินการรับรูขอมูล

รายละเอียดของหลักสูตรและ

รายวิชาของ stakeholders 

กลุม ที่สําคัญของหลักสูตร 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.1 The curriculum is 

designed based on 

constructive alignment 

with the expected 

learning outcomes [1] 

การใชแนวคิดของการ

ออกแบบโครงสรางหลักสูตร

ตามหลักการของ Backward 

Curriculum design 

การแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา 

หลักสูตรไดนํา ELOs เปนตัวตั้ง

ในการกําหนด Knowledge, 

Attitudes และ Skills จากนั้น

กําหนดเปนรายวิชา หนวยกิต 

และจัดโครงสรางรายวิชา 

3.2 The contribution 

made by each course to 

achieve the expected 

learning outcomes is 

clear [2] 

- มีการกระจาย ELOs สู

รายวิชา 

การพิจารณาทบทวนความ

สอดคลอง/เหมาะสมของรายวิชา

ที่สนับสนุนการบรรลุซึ่งผลลัพธ

การเรียนรูที่คาดหวังหรือ ELOs 

หลักสูตร 

3.3  The curriculum is 

logically structured, 

sequenced, integrated 

and up-to-date [3,4,5,6] 

รายวิชาและเนื้อหารายวิชาใน

หลักสูตรมีการเชื่อมโยงและ

การบูรณาการกัน และเนนให

นักศึกษาไดความรูท่ีทันสมัย 

และสอดคลองกับวิทยานิพนธ 

และการประยุกตใชความรูกับ

บริบททองถ่ิน 

การกําหนดลําดับข้ันผลลัพธการ

เรียนรูตามหลักการ Bloom’s 

Taxonomy ของ ELO หลักสตูร

และรายวิชา เพ่ือทวนสอบความ

เหมาะสมของการจัดลําดับวิชา

เรียนในโครงสรางหลักสูตร 

4. Teaching 

and Learning 

Approach 

4.1 The educational 

philosophy is well 

articulated and 

communicated to all 

stakeholders [1] 

-มีปรัชญาการศึกษาถูกกําหนด

ไวชัดเจน และมีการสื่อสาร

ปรัชญาหลักสูตรไปยัง 

Stakeholders ทุกกลุมผาน

เว็บไซตของคณะ 

-การประเมินการรับรูและความ

เขาใจในปรัชญาการศึกษาของ

อาจารยและผูเรียน 

-การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่ตอบสนองปรัชญา

การศกึษา 
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 Criteria Strengths Area for improvement 

4.2 Teaching and 

learning activities are 

constructively aligned to 

the achievement of the 

expected learning 

outcomes [2,3,4,5] 

- การกําหนดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่สอดคลองกับ CLOs

รายวิชา และการประเมินของ 

CLOs กับ ELOs หลักสูตร 

4.3 Teaching and 

learning activities 

enhance life-long 

learning [6] 

-การกําหนด life-long 

learning ของหลักสูตรเนนให

นักศึกษาคนควาดวยตนเอง 

 

-การวิเคราะหเพ่ือกําหนดทักษะ 

life-long learning ของผูเรียน

ดานอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

5. Student 

Assessment 

5.1 The student 

assessment is 

constructively aligned to 

the achievement of the 

expected learning 

outcomes [1,2] 

-หลักสูตรกําหนดแนวทางการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู

ของผูเรียนชวงการรับเขา

ศึกษา ชวงระหวางการเรียน

การสอน และกอนสําเร็จ

การศกึษา 

การกําหนดวิธีการวัดและ

ประเมินผลผูเรียนของแตละ

รายวิชาหรือ CLOs ใหสอดคลอง

กับ ELOs หลักสูตร 

5.2 The student 

assessments including 

timelines, methods, 

regulations, weight 

distribution, rubrics and 

grading are explicit and 

communicated to 

students [4,5] 

-มีการกําหนดวิธีการวัดและ

การประเมินผลผูเรียนใน มคอ. 

3 ไวครบถวน และแจงให

ผูเรียนทราบในคาบแรกของ

การจัดการเรียนการสอน  

 

5.3 Methods including 

assessment rubrics and 

marking schemes are 

used to ensure validity, 

reliability and fairness of 

student assessment [6,7] 

 -แนวทางการวัดและการ

ประเมินผลผูเรียนโดยใช

หลักเกณฑการใหคะแนนแบบ 

rubrics 

5.4 Feedback of student 

assessment is timely 

and helps to improve 

learning [3] 

 -การอธิบายใหชัดเจนวา 

หลักสูตรมีแนวทางอยางไรใน

การใหขอมูลยอนกลับผลการ

ประเมินแกนักศึกษาที่ทันเวลา 
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 เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงบรรลุ 

ผลลัพธการเรียนรู 

5.5 Students have ready 

access to appeal 

procedure [8] 

มีระบบการจัดการขอรองเรียน

และมีการสื่อสารใหนักศึกษาได

ทราบ 

 

6. Academic 

Staff Quality 

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] 

 -การจัดแผนอัตรากําลัง       

สายวิชาการระยะสั้นระยะยาว 

เพ่ือการรองรับในการพัฒนา

หลักสูตร และการตอบสนอง 

ELOs ของหลักสูตร 

6.2 Staff-to-student ratio 

and workload are 

measured and 

monitored to improve 

the quality of education, 

research and service [2] 

 การประเมินความเหมาะสมของ

ภาระงานอาจารยตอนักศึกษา

ตลอดจนจุดคุมทุนของหลักสูตร 

6.3 Recruitment and 

selection criteria 

including ethics and 

academic freedom for 

appointment, 

deployment and 

promotion are 

determined and 

communicated [4,5,6,7] 

 การประเมินเพ่ือการทวนสอบ

ระบบในกระบวนการรับ /

คัดเลือก/เพ่ือการปรับปรุงท้ัง

สายวิชาการและสายสนับสนุน

และการเปนอิสระทางวิชาการ 

6.4 Competences of 

academic staff are 

identified and evaluated 

[3] 

 การทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

สงเสริมสมรรถนะและ

ความกาวหนาทางวิชาการและ

วิชาชีพที่ชัดเจนและแนวทางการ

ปรับปรุง 
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6.5 Training and 

developmental needs of 

academic staff are 

identified and activities 

are implemented to 

fulfil them [8] 

-มีกระบวนการทําแบบสํารวจ

ความตองการพัฒนาไปยัง

อาจารย เพ่ือนํามากําหนดเปน

แผนพัฒนาบุคลากรประจําป 

การกําหนดและการประเมิน

สมรรถนะพื้นฐานของอาจารย

ผูสอนที่สอดคลองกับเกณฑ 

AUN-QA 

6.6 Performance 

management including 

rewards and recognition 

is implemented to 

motivate and support 

education, research and 

service [9] 

-มีระบบการประเมินความดี

ความชอบ 

การสรางระบบเพ่ือการถายทอด

องคความรูสูบุคลากรเพ่ือเปน

แรงจูงใจใหอาจารยสรางผลงาน

เพ่ือตอบ ELOs 

6.7 The types and 

quantity of research 

activities by academic 

staff are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [10] 

คณาจารยในหลักสูตรมี

ผลงานวิจัย 

การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน

กับคูเทียบเพ่ือการพัฒนา 

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] 

 -การกําหนดแผนอัตรากําลังสาย

สนับสนุนระยะสั้นและระยะยาว 

-แผนการบริหารความเสี่ยง

บุคลากร 

7.2 Recruitment and 

selection criteria for 

appointment, 

deployment and 

promotion are 

determined and 

communicated [2] 

มีระบบการสรรหา คัดเลือก 

และจัดจางบุคลากรสาย

สนับสนุน 
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7.3 Competences of 

support staff are 

identified and evaluated 

[3] 

 -คูมือภาระงานสายสนับสนุน 

-การกําหนดสมรรถนะที่จําเปน

ตอการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุน  

7.4 Training and 

developmental needs of 

support staff are 

identified and activities 

are implemented to 

fulfil them [4] 

 แผนการพัฒนาตนเอง ระยะสั้น-

ระยะยาว เพ่ือนํามากําหนด

ทิศทางหลักสูตร 

7.5 Performance 

management including 

rewards and recognition 

is implemented to 

motivate and support 

education, research and 

service [5] 

มีระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานงานของบุคลากร

สาย สนับสนุน 

-วิธีการสรางแรงจูงใจสาย

สนับสนุนตลอดจนการประเมิน

ความพึงพอใจ 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.1 The student intake 

policy and admission 

criteria are defined, 

communicated, 

published, and up-to-

date [1] 

 การปรับปรุงเกณฑการรับ

นักศึกษาใหทันสมัยและการ

พัฒนากลยุทธการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรในการ

รับนักศึกษาที่มีประสิทธิผล 

8.2 The methods and 

criteria for the selection 

of students are 

determined and 

evaluated [2] 

 -การประเมินผลสัมฤทธิ์และ

วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 

8.3 There is an 

adequate monitoring 

system for student 

progress, academic 

performance, and 

workload [3] 

-มีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ในการใหคําแนะนําและเปนที่

ปรึ กษาการทํ าวิทยานิพนธ

ใหแกนักศึกษา  

-มีคณะฯ กํากับและติดตาม

ความกาวหนาในการเรียน 

ระบบการดูแลนักศึกษาที่มีความ

เชื่อมโยงกับการทําใหเกิดการ

บรรล ุELOs ของนักศึกษาได

อยางไร 
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8.4 Academic advice, co-

curricular activities, 

student competition, 

and other student 

support services are 

available to improve 

learning and 

employability [4] 

 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาตามคณุลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคตาม ELOs 

ที่กําหนดไว 

8.5 The physical, social 

and psychological 

environment is 

conducive for education 

and research as well as 

personal well-being [5] 

 การจัดการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูและสภาพแวดลอมอยาง

เหมาะสมตลอดจนการประเมิน

ความพึงพอใจ 

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] 

มีหองเรียนบรรยาย หองเรียน  

รวมทั้งอุปกรณโสตทัศนูปกรณ

ในสนับสนุนการเรียนการสอน

อยางเพียงพอ  

 

การติดตามประเมินผลเพื่อการ

ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ใหมีความทันสมัย 

9.2 The library and its 

resources are adequate 

and updated to support 

education and research 

[3,4] 

หองสมุดคณะและ

มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรใน

การเรียนรู เชน ฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส ตํารา และ

วารสารวิชาการที่เพียงพอ

สําหรับการเรียน การคนควา

และวิจัยของนักศึกษา 
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9.3 The laboratories and 

equipment are 

adequate and updated 

to support education 

and research [1,2] 

-มีหองปฏิบัติการและ อุปกรณ

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร

สําหรับการจัดการเรียนการ

สอน และมีการจัดสรร

งบประมาณดานครุภัณฑใน

หองปฏิบัติการใหมพีรอมและ

เพียงพอในการใชงาน 

การประเมินความพอใจและ

ความเพียงพอ เพ่ือใหขอมูล

สะทอนกลับของผูเรียน 

9.4 The IT facilities 

including e-learning 

infrastructure are 

adequate and updated 

to support education 

and research [1,5,6] 

- การประเมินระบบ IT ในการ

ใหบริการแกผูเรียน เชน ดาน

ความทันสมัยและสะดวกตอการ

ใชงาน 

9.5 The standards for 

environment, health 

and safety; and access 

for people with special 

needs are defined and 

implemented [7] 

มีการดําเนินการที่เก่ียวของตาม

มาตรฐานด า นสิ่ ง แ วดล อม 

สุขภาพ และความปลอดภัย

สําหรับนักศึกษา 

 

การวิเคราะห ติดตามและ

ประเมินกระบวนการทุกระบบท่ี

ไดดําเนินการเพ่ือการพัฒนาและ

ปรับปรุง 

10. Quality 

Enhancement 

10.1 Stakeholders’needs 

and feedback serve as 

input to curriculum 

design and 

development [1] 

มีการนําขอมูลจากความ

ตองการและขอเสนอแนะของ 

stakeholders มาใชเปน 

แนวทางสําหรับการออกแบบ 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว 

(ทุก 5 ป) 

 

10.2 The curriculum 

design and 

development process is 

established and 

subjected to evaluation 

and enhancement [2] 

มรีะบบและกลไกการปรับปรุง

หลักสูตร 
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10.3 The teaching and 

learning processes and 

student assessment are 

continuously reviewed 

and evaluated to ensure 

their relevance and 

alignment [3] 

มีระบบการตรวจสอบ/ประเมิน 

และติดตามกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนและการ

วัดและการประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษา  

-ระบบการประเมินวิธีการจัดการ

เรียนการสอนและการวัดและ

ประเมินผลที่สอดคลองกับผลล

การเรียนรูของรายวิชา CLOs 

และ ELOs หลักสูตร 

10.4 Research output is 

used to enhance 

teaching and learning [4] 

 การบูรณาการงานวิจัยสูการ

เรียนการสอนทุกรายวิชา 

10.5 Quality of support 

services and facilities (at 

the library, laboratory, IT 

facility and student 

services) is subjected to 

evaluation and 

enhancement [5] 

 การแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา 

หลักสูตรมีระบบประเมินความ

พึงใจ และความตองการดานสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอนที่จัด

ใหนักศึกษา เพ่ือตอบสนองการ

บรรลุ ELOs  

10.6 The stakeholder’s 

feedback mechanisms 

are systematic and 

subjected to evaluation 

and enhancement [6] 

 การรับฟงขอมูลและผลสะทอน

กลับจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปน

ระบบ รวมถึงการทบทวน/

ปรับปรุง ระบบและกลไก

ดังกลาววขางตน 

11. Output 11.1 The pass rates and 

dropout rates are 

established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [1] 

มีอัตราการสอบผานรอยละ 80 

และอัตราการตกออกรอยละ 

20 

การเทียบผลการดําเนินงานกับคู

เทียบเพ่ือการพัฒนา 

11.2 The average time 

to graduate is 

established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [1] 

ระยะเวลาสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาคอนขางนานกวา

ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

แนวทางการทําใหนักศึกษาได

สําเร็จการศกึษาตามระยะเวลาที่

หลักสูตร 

การเทียบผลการดําเนินงานกับคู

เทียบเพ่ือการพัฒนา 
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11.3 Employability of 

graduates is established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [1] 

-นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรมีงานทํา 100% 

การเทียบผลการดําเนินงานกับคู

เทียบเพ่ือการพัฒนา 

 11.4 The types and 

quantity of research 

activities by students are 

established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [2] 

 -การแสดงขอมูลการตีพิมพของ

นักศึกษาใหชัดเจน 

-การเทียบผลการดําเนินงานกับคู

เทียบเพ่ือการพัฒนา 

11.5 The satisfaction 

levels of stakeholders 

are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [3] 

 -การแสดงขอมูลวิเคราะหและ

การติดตามความพึงพอใจของผูมี

สวนไดสวนเสียของหลักสูตรให

ชัดเจน 

-การเทียบผลการดําเนินงานกับ

คูเทียบเพ่ือการพัฒนา 

 

 


