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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
วันที่  29 กรกฎาคม 2564 

ผ่านระบบ ZOOM MEETING  ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วัน/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

08.45 – 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินและวางแผนการประเมิน  
09.00 – 09.30 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร 
 

09.-30 – 10.30 น. 
 

คณะกรรมการประเมิน สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานตาม SAR 

 สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 3 คน 
10.30 – 11.00 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 2 คน 
11.00 – 11.30 น. สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน  4  คน 
11.30 – 12.00 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 1 คน 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 1 คน 
13.30 – 14.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมหารือ และจัดท ารายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
14.00 – 15.00 น. น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจาแก่หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารหลักสูตร 
 

      รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 29 กรกฎาคม 
2564 โดย รศ.ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร (ประธานกรรมการ) รศ.ดร.ทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล (กรรมการ) น.ส.อาดินดา  
เจ๊ะมะยิ (เลขานุการ) และนางสิริวรรณ  เบญจวรรณ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตรได้จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการ
ประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตและตัวแทนเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุน  

การประเมินนี้ ด าเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA  มีทั้งหมด 11  ข้อ ซึ่งประเมินด้วยระดับ
ระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมินมีดังนี้ 
 
การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ 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 4 
9. Facilities and Infrastructure 4 
10.Quality Enhancement 3 

11. Output 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จุดแข็งในภาพรวมของหลักสูตร 
1. คณาจารย์มีคุณวุฒิ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร 
2. การใช้หลักการของ Backward Curriculum Design ในการออกแบบหลักสูตร 
3. การน าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
4. การร่วมมือร่วมใจกันในการท างาน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตร 

 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ของหลักสูตร 

1. ทบทวนการใช้หลักการ Bloom Taxonomy ในการจัดระดับขั้นของ PLOs และระดับรายวิชาให้เหมาะสม
และสอดคล้องกัน 

2. กลไกในการติดตามและประเมินผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามกรอบที่หลักสูตรก าหนด 
3. ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา 
4. การเทียบเคียงผลการด าเนินงานด้านต่างๆ กับหลักสูตรอื่นที่ใกล้เคียง 
5. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้จ านวนนักศึกษารับเข้าเป็นไปตามแผน 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  

- การน าเสนอข้อมูลและรายละเอียดในแต่ละเกณฑ์ข้อย่อย เช่น ตาราง หรือรูปภาพไปพร้อมๆ กับเนื้อหาที่
เขียนบรรยายในแต่ละข้อนั้นๆ จะท าให้สามารถเห็นข้อมูลได้ชัดเจนและง่ายขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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  

- PLOs ของหลักสูตรมีการ
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

- การเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร 
PLOs ที่มีความหลากหลายในแต่
ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

- PLOs มีความครอบคลุมกับ 
Generic และ Specific 

- การใช้หลักการ Bloom 
Taxonomy ในการจัดระดับขั้น
ของ PLOs และระดับรายวิชาให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน 
 

1.3 The expected 
learning outcomes 
clearly reflect the 
requirements of the 
stakeholders 

- มีกระบวนการที่ได้มาของ
ข้อมูลความต้องการจากกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ามา
วิเคราะห์เพื่อออกแบบ PLOs 
 

- การสะท้อน PLOs กับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มที่มีความส าคัญอย่างชัดเจน 
 

2. Programme 
Specification 

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

- มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลา 
- มีการปรับปรุงย่อยในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

- ความครบถ้วนและอัพเดทให้
เป็นปัจจุบันของข้อมูลระดับ
หลักสูตร และระดับรายวิชา ใน
ทุกแหล่งของข้อมูล 
 

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

- มีการจัดท า มคอ.3 ในทุก
รายวิชาที่มีการเรียนการสอน 

- ทบทวนความสอดคล้องระหว่าง
รายวิชากับ PLOs 
- การปรับปรุงรายวิชาต่างๆให้มี
ความเหมาะสมและทันสมัย 

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

- มีช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย 

- การประเมินผลส าเร็จในแต่ละ
ช่องทางที่ได้มีการเผยแพร่ 



 Criteria Strengths Area for improvement 
3. Programme 
Structure and 
Content 

3.1 The curriculum is 
designed based on 
constructive alignment 
with the expected 
learning outcomes[1] 

- มีการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของการเรียนรู้สู่
รายวิชา 

- การออกแบบ CLOs ที่
สอดคล้องกับ PLOs ที่รายวิชา
นั้นๆรับผิดชอบ รวมถึงกิจกรรม
การเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลที่เหมาะสมกับ CLOs 
นั้นๆ 
- การใช้หลักการของ Back ward 
curriculum design ซึ่งจะต้อง
น า PLOs ในแต่ละข้อมาแตกเป็น
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ต่างๆ และเกิดเป็นรายวิชาต่างๆ 

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

- มีการจัดท าตารางกระจาย
ความรับผิดชอบของรายวิชา
ต่อ PLOs  และมีความ
ครอบคลุมรายวิชากับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละด้าน 

- การทบทวนการถ่ายทอดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชา 
- ควรมีการแสดงความสัมพันธ์ถึง
ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้
ของ TQF กับ PLOs ที่ก าหนด
โดยหลักสูตร 

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

- หลักสูตรมีการจัดเรียง
รายวิชาที่จัดล าดับก่อนหลัง 
และมีการจัดส าดับการเรียนรู้
ตาม Bloom 

- ทบทวนการจัดท าตารางความ
เชื่อมโยงระหว่าง PLOs กับ 
Bloom ในรายวิชาของแต่ละชั้น
ปี เพื่อจัดล าดับรายวิชาที่
เหมาะสม 
- เพ่ิมการอธิบายถึงตรรกะของ
การจัดเรียงรายวิชาหรือล าดับ
ก่อนหลังของรายวิชาต่างๆ โดยใช้ 
PLOs เป็นตัวก าหนด 

4. Teaching and 
Learning 
Approach 

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

- มีการสื่อสารปรัชญา
การศึกษาของหลักสูตรที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
ในหลายช่องทาง 

- การสื่อสารปรัชญาการศึกษา
ของหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 

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

- มีการแสดงกลุยทธ์ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ 

- การจัดท ารายวิชาที่สอดคล้อง
กับ PLOs ที่แต่ละรายวิชา
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุก
รายวิชา 
- ก าหนดวิธีการเรียนการสอน
และกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับรายวิชาในแต่ละข้อ 



 Criteria Strengths Area for improvement 
4.3 Teaching and 
learning activities 
enhance life-long 
learning [6] 

- มีวิธีการจัดการเรียนการ
สอนหลากหลายวิธีได้ถูก
น ามาใช้เพื่อส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ และการเกิด lifelong 
learning skills  

- การวัดประสิทธิผลของการวัด
การศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. Student 
Assessment 

5.1 The student 
assessment is 
constructively aligned 
to the achievement of 
the expected learning 
outcomes [1,2] 

- มีการก าหนดเกณฑ์การรับ
นักศึกษาใหม่ผ่าน
กระบวนการคัดเลือกต่างๆ 

- กระบวนการและตัวชี้วัดการ
ประเมินการบรรลุ Outcomes 
ในระดับต่าง ๆ ทั้ง YLOs และ 
PLOs  
 

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

- มีการสื่อสารการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ด้วยเกณฑ์ 
Rubrics และนักศึกษารับรู้
และเข้าใจกระบวนการ
ประเมิน 
 

- การบ่งบอกว่านักศึกษาเข้าใจ
และรับรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดและ
ประเมินผลรวมทั้งน้ าหนักของ
องค์ประกอบในการประเมินที่
สอดคล้องกับการวัดผลการเรียนรู้
ของแต่ละรายวิชา 
- การใช้ Rubrics score ต้องมี
ครบทุกรายวิชาที่มีการวัด
ประเมินผล  

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

- มีระบบกลไกในการ
ประเมินผู้เรียน โดยให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและหาข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน 
- มีการก าหนดเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบ TQF 

- การก าหนดเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
TQF  
- ผลการประเมินของวิธีการวัดผล
ที่แตกต่างกัน 
- ความยุติรรมในการประเมิน
ผู้เรียน 
- เกณฑ์การให้คะแนนส าหรับการ
ประเมินผู้เรียนแบบ Rubrics 
อย่างชัดเจนในทุกรายวิชาของ
หลักสูตร 

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

- บางวิชามีการสะท้อนผล
การเรียนรู้และผลการ
ประเมิน และช่วยให้
นักศึกษาแก้ไขพร้อมพัฒนา
ได้ทันท่วงที 

- ระบบกลไกการรับข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้เรียน เพื่อ
ช่วยเหลือและปรับปรุงผลการ
เรียนรู้ได้ทันท่วงที 

5.5 Students have 
ready access to appeal 
procedure [8] 

- หลักสูตรมีระบบอุทธรณ์
ร้องทุกข์ เรื่องผลคะแนนของ
ผู้เรียน 

- การประเมินว่า นักศึกษา
สามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียน
หรืออุทธรณ์ได้หรือไม่ เพ่ือสร้าง
ความมัน่ใจว่าการที่ไม่มีข้อ
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ร้องเรียนจากนักศึกษานั้นเกิดจาก
ความพอใจในผลการประเมิน 
มิใช่เกิดจากความไม่กล้าร้องเรียน
หรืออุทธรณ์ 

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] 

- มีการติดตามข้อมูลอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ย้อนหลังถึงปัจจุบันเพ่ือดู
อัตราการคงอยู่ 

- การวางแผนอัตราก าลังของ
บุคลากรสายวิชาการ โดย
พิจารณาจากภาระงานที่
ครอบคลุมทั้ง ภาระงานสอน การ
วิจัยและบริการวิชาการ (การ
ค านวณสัดส่วน Staff to 
student ratio ในตาราง FTE 
ของหลักสูตรที่ถูกต้อง) 
 

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

- มีการติดตามและวิเคราะห์
ข้อมูลจ านวนนักศึกษาต่อ
จ านวนอาจารย์ 

- ควรมีการวิเคราะห์แนวทางการ
แก้ปัญหาสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ 
- การทบทวนวิธีการค านวณค่า 
FTEs  

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

- มีการก าหนดเกณฑ์ในการ
สรรหาบุคลากรสายวิชาการ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

- การก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ส่งผลต่อการบรรลุ 
PLOs ของผู้เรียน 
- การสื่อสารเรื่อง จรรยาบรรณ
การเป็นอิสระทางวิชาการให้
เป็นที่เข้าใจตรงกัน 

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

- หลักสูตรก าหนดให้
นักศึกษาสามารถประเมิน
สมรรถนะทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้สอนได้ 

- การก าหนด Competency 
ของอาจารย์ ที่ส่งผลต่อการบรรลุ 
PLOs ของผู้เรียน 
- กระบวนการประเมิน 
Competency ของอาจารย์มาใช้
ในการก าหนดความต้องการ
อบรมพัฒนาของบุคลากรสาย
วิชาการ 
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6.5 Training and 
developmental needs 
of academic staff are 
identified and activities 
are implemented to 
fulfil them [8] 

- อาจารย์ในคณะมีส่วนร่วม
ในการเสนอชื่อเรื่องที่สนใจ
เพ่ือเข้ารับการอบรมในการ
พัฒนาตนเอง 
- มีการแสดงข้อมูลการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบทุกท่าน 

- การวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของการพัฒนาตนเองของอาจารย์
กับความต้องการของหลักสูตร 

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

- คณะมีการแสดงความยินดี
กับอาจารย์ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเพ่ือกระตุ้น
ให้อาจารย์มีแรงผลักดันใน
การศึกษาต่อ 

- ก าหนดระบบกลไกในการสร้าง
ขวัญและก าลังใจเพื่อเป็น
แรงจูงใจให้อาจารย์สร้างผลงาน 

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

- หลักสูตรมีการสรุปชนิด
และจ านวนของผลงานตีพิมพ์
และผลงานวิจัยอื่นๆของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- แผนงานและระบบติดตาม
งานวิจัยของอาจารย์ให้มีผลงาน
เพ่ิมข้ึน 
- การก าหนดทิศทางการประเมิน
และเทียบเคียงงานวิจัย โดยเทียบ
กับหลักสูตรที่มีผลงานโดดเด่น 

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] 

- คณะเป็นผู้จัดท าแผน
บริหาร อัตราก าลัง และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคลากร
สายสนับสนุน 

- การวางแผนอัตราก าลังของ
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวเพ่ือให้มั่นใจว่า
การด าเนินการของหลักสูตร
สามารถเป็นไปตามพันธกิจทั้งการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 
- การประเมินระบบที่ก าเนินการ
อยู่เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- การก าหนดคุณสมบัติของ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนให้
สอดคล้องกับการบรรลุ PLOs 
ของผู้เรียน 

7.2 Recruitment and 
selection criteria for 
appointment, 
deployment and 

- มีการแสดงภาพ
กระบวนการ Recruitment 
ที่ชัดเจน 
- มีการแสดงแผน
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promotion are 
determined and 
communicated [2] 

ความก้าวหน้าในอาชีพและ
เกณฑ์การเลื่อนขั้นและ
แนวทางปฏิบัติ 

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

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

- การก าหนดหัวข้อและสื่อสาร
เกี่ยวกับระบบประเมิน 
Competency ของบุคลากรให้
สอดคล้องกับภาระงานหน้าที่ที่
แตกต่างกันเพ่ือตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน 

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

- มีโครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
ความก้าวหน้าของบุคลากร
สายสนับสนุน 
- มีการแสดงข้อมูลการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร
สายสนับสนุนแต่ละท่าน
อย่างชัดเจน 

- การวิเคราะห์ผลการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน
ต่อการพัฒนาหลักสูตรที่ส่งผลต่อ
การบรรลุ PLOs ของผู้เรียน 

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

- มีการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยก
ย่อง ให้เกียรติบัตรเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ และเสนอชื่อส่ง
มหาวิทยาลัยให้รับการ
คัดเลือกในการรับรางวัล
ต่อไป 

 

8. Student Quality 
and Support 

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

- มีการก าหนดนโยบายและ
เกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตร
อย่างชัดเจน 
- มีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่หลายช่องทาง เช่น 
เว็บไซต์คณะและ
มหาวิทยาลัย ผ่านการบอก
ต่อของรุ่นพี่รุ่นน้อง  

- การวางแผนของหลักสูตรเรื่อง
จ านวนนักศึกษา การ
ประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติผู้สมัคร 
และมีกระบวนการคัดเลือกท่ี
ชัดเจน  
- ช่องทางการสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้รับทราบ 

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

- มีการระบุวิธีและเกณฑ์ใน
การรับนักศึกษาไว้ในคู่มือ
การรับสมัครนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
- มีการประเมินผลวิธีการ
และเกณฑ์ในการรับนักศึกษา
ในแต่ละรอบ 
- มีการระบุเกณฑ์ไว้ใน

- กระบวนการทบทวน การ
ประเมินเพ่ือปรับวิธีการและ
เกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทันสมัย 
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แบบฟอร์มการสอบสัมภาษณ์ 

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

- มีระบบการดูแลผู้เรียนผ่าน
ทางอาจารย์ที่ปรึกษา 
- มีช่องทางที่จะให้ค าปรึกษา
นักศึกษาได้หลายช่องทาง 
เช่น ทางเฟสบุคกลุ่ม
สาขาวิชา 

 

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

- มีการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการผ่านช่องทางต่างๆ 
- มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาการเรียนรู้และ
ทักษะการประกอบอาชีพ 

- สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ส่งผลต่อการบรรลุ 
PLOs ของผู้เรียน 
 

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

- มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนต่อการเรียนรู้ 

- พิจารณาสิ่งจ าเป็นที่ควรพัฒนา
เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ได้อย่างมี
ความสุข 

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] 

- มีห้องเรียนและอุปกรณ์ท่ี
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

- ส ารวจความต้องการการ
ประเมินความเพียงพอและความ
ทันสมัยของห้องเรียนและอุปกรณ์
ที่ตอบสนองต่อการบรรลุ PLO 

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

- มีห้องสมุดของคณะและ
ทรัพยากรอ่ืนๆ 

- การประเมินความเพียงพอและ
ความทันสมัยของห้องสมุด ที่
ตอบสนองต่อการบรรลุ PLO 

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

- มีห้องปฏิบัติการและ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

- การประเมินความเพียงพอและ
ความทันสมัยของห้องปฏิบัติการ
และอุปกรณ์ท่ีตอบสนองต่อการ
บรรลุ PLO 
- ประเมินความพึงพอใจต่อการ
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ใช้ห้องปฏิบัติการของผู้เรียน 

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

- มีการสนับสนุนด้าน IT การ
ขยายสัญญาณอินเตอร์เนต 

- การประเมินความเพียงพอและ
ความทันสมัยของสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้าน IT รวมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ตอบสนองต่อการบรรลุ 
PLO 

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

- มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย มีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด และมีระบบป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย  

- ควรมีการวิเคราะห์ระบบความ
ปลอดภัยที่จ าเป็น เช่น ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ระบบป้องกัน
สารเคมีรั่วไหล เป็นต้น 
- การชี้แจงแนวทางในการ
ด าเนินการด้านมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย 
- การส ารวจและระบุความ
ต้องการส าหรับผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ 

10. Quality 
Enhancement 

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

- แสดงกระบวนการการได้มา
ของข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่างๆ อย่างชัดเจน 
- มีการแสดงแนวทางในการ
แก้ปัญหาของวิธีการที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ 

- การวิเคราะหอ์อกมาให้ได้ข้อมูล
ถึงความต้องการจ าเป็นของกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มเพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

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

- มีกระบวนการปรับปรุง
หลักสูตรตามกระบวนการ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

- การประเมินการออกแบบ
หลักสูตรและรายวิชาและมีการ
น าผลไปวางแผนในการปรับปรุง
ครั้งต่อไป  

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

- มีกระบวนการทบทวนการ
จัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผลผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
- มีการปรับปรุงรายวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- การประเมินผลการสอนและ
การเรียนรู้ต่อการบรรลุ PLO  
- กระบวนการทบทวนการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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10.4 Research output is 
used to enhance 
teaching and learning 
[4] 

- มีการน าประสบการณ์จาก
การฝึกงานมาใช้ในการท า
โครงงาน 

- สนับสนุนให้มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับงานวิจัย 
- การประเมินผลกาน าผลงานวิจัย
ของอาจารย์ในหลักสูตรมาผนวก
ในการเรียนการสอน 

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

- มีการประเมินผลและ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- น าผลกาประเมินการให้บริการ
สิ่งสนับสนุนมาปรับปรุงเพื่อให้
เกิดการพัฒนา 

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

- มีช่องทางการเก็บข้อมูล
ป้อนกลับที่หลากหลาย 

- การจัดท ารายงานผลและการ
วิเคราะห์ผลข้อมูลป้อนกลับจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

- มีการจัดท าข้อมูลการสอบ
ผ่าน การลาออกหรือตกออก
รอบ 7 ปี 

- การเทียบเคียงข้อมูลกับ
หลักสูตรคู่เทียบที่เหมาะสมเพ่ือ
น าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

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

- มีการแสดงข้อมูลจ านวน
นักศึกษาพร้อมระยะเวลาที่
จบ และติดตามข้อมูล 5 ปี
ย้อนหลัง 

- การจัดท าและติดตามข้อมูล
ย้อนหลัง ระยะเวลาเรียนเฉลี่ย
ของนักศึกษาแต่ละรุ่น เพ่ือดู
แนวโน้มและน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนา 
- การเทียบเคียงข้อมูลกับ
หลักสูตรคู่เทียบที่เหมาะสมเพ่ือ
น าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

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

- มีการเก็บข้อมูลจ านวน
บัณฑิตที่ได้งานท า และ
ติดตามข้อมูลย้อนหลัง 

- การเทียบเคียงข้อมูลกับ
หลักสูตรคู่เทียบที่เหมาะสมเพ่ือ
น าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 



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

- กรรมการหลักสูตรมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลหัวข้อ
โครงงานวิจัยของนักศึกษา 

- การจัดท าและติดตามข้อมูล
ย้อนหลังของผลงานวิจัยหรือ
ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
เพ่ือดูแนวโน้มและน ามาวิเคราะห์
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
- การเทียบเคียงข้อมูลกับ
หลักสูตรคู่เทียบที่เหมาะสมเพ่ือ
น าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

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

- หลักสูตรมีกลไกในการเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่างๆ เพ่ือน ามา
วิเคราะห์และน ามาใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ 
 

- การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจ
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือดู
แนวโน้มและน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนา 
- การเทียบเคียงข้อมูลกับ
หลักสูตรคู่เทียบที่เหมาะสมเพ่ือ
น าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
บุคลากรสายสนับสนุน 
1. มีการส ารวจความต้องการการอบรมของบุคลากรภายในคณะ 
2. ควรมีการสร้างแรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจ จากหลักสูตรและคณะ (ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ) และบ้านพัก   
   ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
3. ส่วนกลางควรมีการก าหนดแผนการด าเนินงานและแผนพัฒนาบุคลากร ว่าที่มีอยู่เพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่  
 
นักศึกษาปัจจุบัน 
1. นักศึกษาสามารถสร้างทักษะ วิธีการแก้ปัญหาในช่วงที่ลงพ้ืนที่เบื้องต้นได้ 
2. นักศึกษารับรู้วิธีการให้คะแนน เนื้อหาในรายวิชาก่อนเรียน 
3. อาจารย์มีการชี้แจงผลคะแนนต่อนักศึกษา เมื่อนักศึกษาต้องการทราบเหตุผลต่อผลคะแนน 
4. ให้หลักสูตรช่วยส ารวจตลาดแรงงานเพ่ือรองรับนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษาให้มีงานท าทันที 
5. เครื่องมือ อุปกรณ์ ยังไม่ทันสมัย 
6. กฎเกณฑ์ในการประเมินอาจารย์ก่อนจบการศึกษาในระบบ ท าให้จบการศึกษาไม่พร้อมกัน 
 
ศิษย์เก่า 
1. อยากให้หลักสูตรเน้นทางปฏิบัติให้มากขึ้น 
2. อบรมการใช้เครื่องมือให้หลากหลาย 
3. ฝึกทักษะด้านการสื่อสารให้มากข้ึน 
4. องค์ความรู้เพียงพอสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ 
5. หลักสูตรควรให้นักศึกษาฝึกการทดลองเป็นรายเดี่ยวมากกว่าเป็นกลุ่ม เพ่ือนักศึกษาจะได้เรียนรู้อย่างเต็ม  
   ประสิทธิภาพ 
 


