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ตารางที่ 1 สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์
ข้อที ่

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

- ตามเกณฑ ์() 
- ไม่ได้ตามเกณฑ ์() 

1 จ านวนนวาาจาย์์รยจจ าลักกูตตย  
2 คุณูมบกติขางาาจาย์์รยจจ าลักกูตตย  
3 คุณูมบกติขางาาจาย์์ผตย้กบผิดชาบลักกูตตย - 
4 คุณูมบกติขางาาจาย์์ผตู้ านว - 
5 คุณูมบกติขางาาจาย์์ที่รยึกษานิท์านวิพนวธ์ลักกแัจาาจาย์์ที่รยึกษากายค้นวคน้า

าิูยจ 
- 

6 คุณูมบกติขางาาจาย์์ที่รยึกษานิท์านวิพนวธ์ย่นม(ถ้ามี) - 
7 คุณูมบกติขางาาจาย์์ผตู้ าบนิท์านวิพนวธ์   - 
8 กายตีพิมพ์เผ์แพยผ่ังานวขางผตู้  าเย็จกายศึกษา - 
9 ภายจงานวาาจาย์์ที่รยึกษานิท์านวพินวธ์แัจกายค้นวคนา้าิูยจในวยจดกบบกณฑิตศึกษา - 
10 าาจาย์์ที่รยึกษานิท์านวิพนวธ์แัจกายค้นวคน้าาิูยจในวยจดกบบกณฑิตศึกษามีผังานวนิจก์

า์่างต่าเนวื่างแัจูม่ าเูมา 
- 

11 กายรยกบรยุงลักกูตตยตามยาบยจ์จเนัาที่ก าลนวด  

 

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ได้มาตยฐานว 
 ไม่ได้มาตยฐานว เพยาจจ านวนนวาาจาย์์รยจจ าลักกูตตยไม่เร็นวไรตามเกณฑ์
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ตารางที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์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] 

-ยจบุ ELOs ที่เนว้นวจิตูาธายณเพ่ืา
รยจโ์ชนว์ขางเพ่ืานวมนวุษ์์ ซึ่งตาบนิูก์ทกศนว์
ขางมลานิท์าัก์ในวกายเร็นวมลานิท์าัก์
นิจก์ 
-ูาดคั้างกกบ TQF  

-กายแูดงคนามเชื่ามโ์งขาง ELOs ที่ก าลนวด
กกบนิูก์ทกศนว์ขางมลานิท์าัก์ 
 

      3 

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

 -คนามชกดเจนวขาง generic แัจ specific 
ELOs ขางลักกูตตยทุกด้านว  
-คนามเชื่ามโ์งขาง generic แัจ specific 
ELOs ขางลักกูตตยูต่ยา์นิชาแัจลกนข้าที่
ชกดเจนว 
-คนามเข้าใจขางผต้เยี์นวแัจผตู้านวเกี่์นกกบ 
generic & specific ELOs ขางลักกูตตย 

3 

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

-มีกายด าเนวินวกายยกบฟังข้าเูนวาแนวจจาก 
stakeholders บางกัุ่มา์่างไม่เร็นว
ทางกาย 

-กายพกฒนวายจบบกาย feedback ขาง 
stakeholders ทุกกัุ่ม เกี่์นกกบูมยยถนวจขาง
บกณฑิต 
-กายก าลนวด ELOs ตามคนามต้างกายขาง 
stakeholders า์่างแท้จยิง แัจคยาบคัุมทุก
กัุ่ม (ผต้ใช้บกณฑิต ศิษ์์เก่า ผต้เยี์นว) 
-กายนว า feedback ขาง stakeholders ไร

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

รยกบรยุงลักกูตตย 
2. Programme Specification    2 

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

 -กยจบนนวกายเผ์แพย่ลักกูตตยที่ลัากลัา์
แัจเร็นวรัจจุบกนว 

2 

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

 -กยจบนนวกายเผ์แพย่ยา์นิชาในวลักกูตตยใล้
เร็นวรัจจุบกนว 

2 

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

-มีช่างทางกายูื่าูายเกี่์นกกบลักกูตตยผ่านว
เนรไซด์ขางมลานิท์าัก์แัจคณจ 

-กายูื่าูายข้ามตัเกี่์นกกบยา์นิชาในวลักกูตตย
ลักกูตตยที่คยบถ้นนวเพ่ืาใล้ stakeholders  ทุก
กัุ่มทยาบเขา้ถึงข้ามตัตามที่ต้างกาย  

2 

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

alignment with the expected learning outcomes [1] 
-มีคนามเชื่ามโ์งยจบุในว curriculum 
mapping 

-คนามเชื่ามโ์งขางกายนกดแัจรยจเมินวผัตาม 
ELOs แัจนิธีกายจกดกายเยี์นวกายูานว 

3 

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

 -กายพกฒนวากยจบนนวกายจกดกายเยี์นวกายูาดที่
ช่น์พกฒนวานวกกศึกษาตาม ELOs ขางลักกูตตย
า์่างเร็นวยจบบ 
-กายูื่าูายแัจูย้างคนามเข้าใจเกี่์นกกบ 
ELOs ขางลักกูตตยใล้ผตู้านวทุกคนว 
-กายกยจจา์ ELOs กกบเนวื้าลาในวยา์นิชา 
-คนามูาดคั้างขางกายนกดแัจรยจเมินวผักกบ 
ELOs 

3 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced,  -กายรยจเมินวโคยงูย้างลักกูตตยแัจคนาม 3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

integrated and up-to-date [3,4,5,6] ทกนวูมก์ขางลักกูตตยจากผต้เยี์นวแัจผต้ใช้บกณฑิต 
4. Teaching and Learning Approach    2 

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

 -กายก าลนวดรยกชญากายศึกษายจดกบ
มลานิท์าัก์ 
-กายท าคนามเข้าใจรยกชญาแัจเร้าลมา์กาย
จกดกายศึกษาขางมลานิท์าัก์แก่าาจาย์์
ผตู้านว ผต้เยี์นว า์่างเร็นวยจบบ 
-กายูื่าูายเกี่์นกกบรยกชญากายจกดกายเยี์นว
กายูานวแก่ าาจาย์์พิเศษ าาจาย์์พ่ีเัี้์งในว
แลั่งฝึกรฏิบกติ 

1 

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

 -กายพกฒนวากยจบนนวกายจกดกายเยี์นวกายูานว
ตาม ELOs ขางลักกูตตยที่เร็นวยจบบ  
-กายจกดกิจกยยมกายเยี์นวกายูานวเพ่ืาพกฒนวา
ูมยยถนวจตาม ELOs ขางลักกูตตยา์่าง
คยบถ้นนว 
-กายูย้างคนามเข้าใจแก่ผตู้านวทุกคนว พ่ีเัี้์งในว
แลั่งฝึกรฏิบกติงานว เกี่์นกกบ ELOs ขาง
ลักกูตตย 

2 

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

-จกดกายเยี์นวกายูานวที่เร็นว active 
learning ในวูถานวรยจกาบกาย 
 

-กายจกดกายศึกษาทีู่่งเูยิมกายเยี์นวยต้ตัาด
ชีนิต 

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

the achievement of the expected learning outcomes [1,2] 
 -กายพกฒนวายจบบกายรยจเมินวผัผต้เยี์นวตาม 

ELOs ขางลักกูตตยที่คยาบคัุมกยจบนนวกาย
แัจเคยื่างมืา 
-กายนกดแัจรยจเมินวผัที่เลมาจกกบแต่ัจ
ยา์นิชา 

2 

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

-มีกายชี้แจงเร็นวัา์ักกษณ์ากกษย -กายูื่าูายแัจท าคนามเข้าใจในวกายนกดแัจ
รยจเมินวผัตาม ELOs ขางลักกูตตยแก่ผต้เยี์นว 
ผตู้านว าาจาย์์พิเศษ แัจแลั่งฝึกงานว 
-กายพกฒนวายจบบกายนกดแัจรยจเมินวผัที่เร็นว
มาตยฐานวขางลักกูตตยแัจูื่าูายใล้ผตู้านว
แัจผต้เยี์นวทยาบแัจเข้าใจตยงกกนว 
-กายรยจเมินวคนามเข้าใจขางผต้เยี์นวในวกายนกด
แัจรยจเมินวผั 
-คนามทกนวเนัาในวกาย feedback เพ่ืากาย
พกฒนวาตนวเาง 

3 

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

- -กายพกฒนวามาตยฐานวเคยื่างมืากายนกดแัจ
รยจเมินวผัที่มีคนามตยง (validity) แัจคนาม
เที่์ง (reliability) 
-กยจบนนวกาย validate กายนกดแัจรยจเมินวผั
ทก้งจากผต้เยี์นวแัจผตู้านว 

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

-มีกาย feedback ทุกรีกายศึกษาโด์กาย
จกดรยจชุมเพ่ืายกบฟังคนามคิดเร็นว 

-กายพกฒนวายจบบกาย feedback ทุกยา์นิชา
ขางลักกูตตยเพ่ืาใล้นวกกศึกษาูามายถพกฒนวา
ตนวเาง 
-คนามทกนวเนัาในวกาย feedback 
-กายรยจเมินวกายพกฒนวาตนวเางลักงกาย 
feedback 

3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] -ใช้กัไกกายยกบเยื่างข้าย้างเยี์นวตาม
ยจเบี์บมลานิท์าัก์  

-กายจกดท าแนวนรฏิบกติเกี่์นกกบกยจบนนวกายยกบ
ข้าย้างเยี์นวต่างๆ  
-ูื่าูายแัจรยจเมินวผักายูื่าูายใล้
ผต้เกี่์นข้างทุกคนวทยาบ 
-กายพกฒนวายจบบยกบข้าย้างเยี์นว 

3 

6. Academic Staff Quality (Overall opinion)   2 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement) is 
carried out to fulfill the needs for education, research and 
service [1] 

-ใช้กักยจดกบนิท์าัก์แัจมลานิท์าัก์ในว
กายบยิลายาาจาย์์  
 

-กายนางแผนวบยิลายาาจาย์์ทดแทนวาาจาย์์
รยจจ าลักกูตตยที่ัาาาก เกษี์ณลยืาัาไร
เยี์นว 
-กายพกฒนวาต าแลนว่งทางนิชากาย  
-กายพกฒนวาาาจาย์์ใลม่ าาจาย์์พิเศษ แัจ
าาจาย์์ในวแลั่งฝึกงานว 

2 

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

 -กายนิเคยาจล์แัจติดตามูกดู่นนวาาจาย์์ต่า 
FTES เพ่ืากายพกฒนวากายจกดกายเยี์นวกายูานว
ใล้ได้ตามมาตยฐานวที่ก าลนวด 

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

-กายนิเคยาจล์ภายจงานวาาจาย์์แัจนาง
แผนวกายบยิลายจกดกายภายจงานวขางาาจาย์์ในว
ลักกูตตย 

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

-ใช้กัไกยจดกบนิท์าัก์ัจมลานิท์าัก์ที่
ช่น์ขกบเคัื่านวใล้กายด าเนวินวงานวขาง
ลักกูตตยด าเนวินวกายไรได้ 

-กายก าลนวดคุณูมบกติเฉพาจขางาาจาย์์ในว
ลักกูตตยที่เฉพาจ 
-กายก าลนวดคุณูมบกติทางจยิ์ธยยมแัจ
เูยีภาพทางนิชากายขางาาจาย์์ในวลักกูตตย 

3 

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

-ใช้กัไกยจดกบคณจแัจมลานิท์าัก์ที่ช่น์
ขกบเคัื่านวใล้กายด าเนวินวงานวขางลักกูตตย
ด าเนวินวกายไรได้ 
 

-ยจบบกาย feedback ผักายรยจเมินวเพ่ืานว า
ผักายรยจเมินวไรใช้ในวกายรยกบรยุงกายจกดกาย
เยี์นวกายูานว 
-กัไกกายรยจเมินวติดตามใล้ผตู้านวมีกายพกฒนวา
ตนวเางตามผักายรยจเมินว 
-กายรยจเมินวูมยยถนวจตามคนามต้างกาย
เฉพาจขางลักกูตตย 

3 

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

 -กายนิเคยาจล์คนามต้างกายแัจกายนาง
แผนวกายพกฒนวาเพ่ืาตาบูนวางกายด าเนวินวกาย
ขางลักกูตตย เช่นว ด้านวกายนิจก์แัจนวนกตกยยม 
ทกกษจคนามเร็นวคยต 
-กายพกฒนวาผตู้านวที่ไม่ใช่าาจาย์์รยจจ า เช่นว 
าาจาย์์พิเศษ พ่ีเัี้์งในวแลั่งฝึกงานว  

2 

6.6 Performance management including rewards and -กายูนวกบูนวุนว rewards ด้านวเงินวยางนกั -กายพกฒนวายจบบ rewards เพ่ืาูย้างคนาม 3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [9] 

แัจคนามก้านลนว้าในวาาชีพ แัจชมเช์
าาจาย์์ที่รฏิบกติงานวดีในวยจดกบคณจ 

ผตกพกนวกกบางค์กย 

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

 -ผังานวนิจก์ขางาาจาย์์ในวลักกูตตย 
-กาย benchmark กกบลักกูตตยที่ใกั้เคี์งกกนว 

2 

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 fulfill the 
needs for education, research and service [1] 

 -แผนวกายบยิลายจกดกายบุคัากยูา์ูนวกบูนวุนว
ที่คยบทุกภายกิจในวกายจกดกายเยี์นวกายูานวในว
ลักกูตตย  
-กายนิเคยาจล์คนามต้างกายกายพกฒนวาตนวเาง
ขางบุคัากยูา์ูนวกบูนวุนวยา์บุคคั 
-กายรยจเมินวกายนว าคนามยต้/รยจูบกายณ์ที่ได้
จากกายพกฒนวาตนวเางนว าไรใช้ในวกายรยกบรยุง
กายใล้บยิกาย 

3 

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

 -ยจบบกายพกฒนวาบุคัากยูา์ูนวกบูนวุนวตาม
คนามต้างกายขางลักกูตตย 
 

3 

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

-มีกัไกยจดกบมลานิท์าัก์ในวกายรยจเมินว
ูมยยถนวจ 

-กายรยจเมินวูมยยถนวจที่คยาบคัุม 
stakeholders ทุกกัุ่ม 
-กยจบนนวกายก ากกบติดตามกายพกฒนวาตนวเาง
ภา์ลักงกาย feedback 

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

-กายรยจเมินวกยจบนนวกายรยจเมินวูมยยถนวจ
ขางยจบบมลานิท์าัก์น่าูาดคั้างกกบ
ูมยยถนวจที่ลักกูตตยต้างกายลยืาไม่ 

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

 -กายพกฒนวาูมยยถนวจบุคัากยูา์ูนวกบูนวุนว
ตามคนามต้างกายขางลักกูตตย 
 

3 

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

-ยจบบกายเัื่านวขก้นวเงินวเดืานวตามยจเบี์บ
มลานิท์าัก์ 

-กายใล้ยางนกัเพ่ืาูย้างคนามผตกพกนวกกบางค์กย 
-ยจบบกายูย้างแยงจตงใจ 

2 

8. Student Quality and Support (Overall opinion)   2 
8.1 The student intake policy and admission criteria are 

defined, communicated, published, and up-to-date [1] 
-มีกายก าลนวดไน้เร็นวัา์ักกษณ์ากกษย 
 

-กายเข้าถึงข้ามตัที่ง่า์ูจดนกแัจยนดเย็น 
-กายรยจเมินวกยจบนนวกายยกบูมกคยแัจกาย
รยกบรยุงกยจบนนวกายยกบูมกคยตามผักาย
รยจเมินว 

3 

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

-มีกยจบนนวกายคกดเัืากเพ่ืาใล้ได้ผต้เยี์นว
ยจดกบคณจ 
-มีกายก าลนวดคนามเชี่์นชาญเฉพาจ 

-กายรยจเมินวกยจบนนวกายยกบนวกกศึกษาด้น์
นิธีกายต่างๆ 

1 

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

 -กายพกฒนวายจบบกายติดตามผัูกมฤทธิ์ขาง
ผต้เยี์นว แัจภายจงานวขางผต้เยี์นวทก้งลักกูตตย 

3 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student 
competition, and other student support services are 

-  
 

-กายพกฒนวายจบบกายดตแันวกกศึกษาแัจกาย
บกนวทึกา์่างเร็นวยจบบเพื่ากายพกฒนวาา์่าง

1 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

available to improve learning and employability [4]  ต่าเนวื่าง 
-กายพกฒนวานวกกศึกษาเพ่ืาตาบ ELOs 
-กายรยจเมินวผัขางกิจกยยมพกฒนวานวกกศึกษา
ต่าศกก์ภาพกายแข่งขกนวในวกายได้งานวท า 

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

-Share resource ยจดกบคณจแัจนิท์า
เขต  

-กายรยจเมินวบยิกายต่างๆ ที่จกดใล้ผต้เยี์นว 
 
 

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] 

-จกดูิ่งูนวกบูนวุนวตามคนามต้างกายขาง
ผต้เยี์นวด้านวูถานวที่แัจาุรกยณ์กีฬา 

-กายพกฒนวายจบบกาย feedback เกี่์นกกบูิ่ง
ูนวกบูนวุนวกายเยี์นวยต้ที่คยาบคัุมผต้เยี์นวแัจ
ผตู้านว  

3 

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

-จกดูิ่งูนวกบูนวุนวตามคนามต้างกายขาง
ผต้เยี์นว 

-กายพกฒนวายจบบกาย feedback เกี่์นกกบูิ่ง
ูนวกบูนวุนวกายเยี์นวยต้ที่คยาบคัุมผต้เยี์นว ผตู้านว 

4 

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

-จกดูิ่งูนวกบูนวุนวตามคนามต้างกายขาง
ผต้เยี์นว 

-กายพกฒนวายจบบกาย feedback เกี่์นกกบูิ่ง
ูนวกบูนวุนวกายเยี์นวยต้ที่คยาบคัุม stakeholder 
ทุกกัุ่มทีู่จท้านวยจดกบลักกูตตย 

4 

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

-จกดูิ่งูนวกบูนวุนวตามคนามต้างกายขาง
ผต้เยี์นว 

-กายพกฒนวายจบบกาย feedback เกี่์นกกบูิ่ง
ูนวกบูนวุนวกายเยี์นวยต้ที่คยาบคัุม stakeholder 
ทุกกัุ่มทีู่จท้านวยจดกบลักกูตตย 

2 

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

 -กายพกฒนวายจบบกาย feedback เกี่์นกกบูิ่ง
ูนวกบูนวุนวกายเยี์นวยต้ที่คยาบคัุม stakeholder 

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

implemented [7] ทุกกัุ่มทีู่จท้านวยจดกบลักกูตตย 
-ยจบบกายดตแัผต้เยี์นวที่มีคนามต้างกายพิเศษ 

10. Quality Enhancement (Overall opinion)   3 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development [1] 
 -กายนว าผักาย feedback ไรพกฒนวาลักกูตตย

ูาดคั้างกกบคนามต้างกายขางกกบผต้มีู่นนวได้
ู่นนวเูี์ทุกกัุ่ม (ผต้ใช้บกณฑิต ศิษ์์เก่า ผต้เยี์นว)  

3 

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

 -กายทบทนนวแนวนรฏิบกติ เกณฑ์กายยกบนวกกศึกษา
จากผักายรยจเมินวแัจนว ามากายรยกบรยุง
ลักกูตตย 

2 

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

-ใช้กยจบนนวกาย PDCA ในวกายพกฒนวากาย
จกดกายเยี์นวกายูานว 

-กายทบทนนวแนวนทางกายจกดกายเยี์นวกายูานว 
กายนกดแัจรยจเมินวผัผต้เยี์นวทก้งยจบบใล้
ูาดคั้าง ELOs แัจกายนว าูต่รฏิบกติที่เร็นวทุก
ยา์นิชาในวลักกูตตย 

3 

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

 -กายจกดท าแนวนรฏิบกติในวกายนว าผักายนิจก์ไร
ใช้ในวกายจกดกายเยี์นวกายูานวใล้ ผต้เยี์นวแัจ
ผตู้านวได้เยี์นวยต้  

2 

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

 -กายรยจเมินวกายบยิกายจาก stakeholders 
ทุกกัุ่ม ทีู่จท้านวยจดกบลักกูตตย 

2 

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

 -กายพกฒนวายจบบกายใล้ข้ามตัแัจย้างเยี์นว
ู าลยกบ stakeholders ทุกกัุ่มคยาบคัุมผต้ใช้

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

[6] บกณฑิต ศิษ์์เก่าแัจผต้เยี์นว 
11. Output (Overall opinion)   2 

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

 -กายนว าตกนเัขเชิงูถิติเข้าูต่กยจบนนวกาย
รยกบรยุงกายยกบนวกกศึกษาแัจกายจกดกายเยี์นว
กายูานว 
-กาย benchmark เพ่ืากายพกฒนวา 

3 

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

 -กายกายนางแผนวกาย benchmark เพ่ืาพกฒนวา  2 

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

 -กายนางแผนวกาย benchmark กกบลักกูตตย
า่ืนวๆ 

2 

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

-กายู่งเูยิมกายท านิจก์แก่นวกกศึกษา -กาย benchmark กกบลักกูตตยา่ืนวๆ  
-กายบตยณากายนิจก์กกบกายเยี์นวกายูานวา์่าง
เร็นวยจบบ 

2 

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

 -กายรยจเมินวคนามพึงพาใจขาง 
stakeholders ทุกกัุ่ม 

2 

Overall   2.55 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  

จุดแข็ง  

1. กายจกดกายเยี์ นวกายูานวที่เร็นว active learning แัจเยี์นวยต้จากรยจูบกายณ์จยิง 
2. ลักกูตตยมีากตักกษณ์เฉพาจตามคนามเช่ี์นชาญเฉพาจพื้นวท่ี เช่นว รัญจูีักติ 

จุดที่ควรพัฒนา  

1. กายรยกบรยุงลักกูตตยตามคนามตา้งกายขาง stakeholders  
2. ยจบบกายจกดกายเยี์ นวกายูานวแัจกายพกฒนวาผตเ้ยี์นวเพื่าใล้ไดผ้ัักพธ์กายเยี์นวยต้ตาม ELOs ขางลักกูตตย 
3. กายบยิลายาาจาย์์แัจบุคัากยเพื่าตาบูนวางกายจกดกายศึกษาขางลักกูตตย 
4. กายพกฒนวาต าแลนว่งทางนิชากายขางาาจาย์์ในวลักกูตตย 
5. กายนางแผนว benchmark คุณภาพขางบกณฑิตกกบลักกูตตย 
6. กายท าคนามเข้าใจเกี่์นกกบเกณฑก์ายรยจเมินวแัจกายเขี์นว SAR ใลู้าดคั้างกกบเกณฑ์กายรยจเมินว  
 
ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย  
 รยกชญาแัจนิูก์ทกศนวด์้านวกายศึกษาขางมลานิท์าัก์ไม่ชกดเจนว ท าใล้ลักกูตตยก าลนวดรยกชญากายศึกษาไม่ชกดเจนว 
จกดาบยมกายเขี์นว SAR ใล้แก่ลักกูตตย 


