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องคประกอบและเกณฑการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA 

การประกันคณุภาพระดับหลักสูตรจะประกอบดวย 2 องคประกอบดังนี ้

องคประกอบการประกันคณุภาพหลักสตูร ตัวบงชี้/เกณฑ 

1. องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 

2. การพัฒนาคุณภาพหลักสตูรตามเกณฑ AUN-QA 

ระดับหลักสูตร 

AUN.1 Expected Learning Outcomes 

AUN.2 Program Specification 

AUN.3 Programme Structure and Content 

AUN.4 Teaching and Learning Approach 

AUN.5 Student Assessment 

AUN.6 Academic Staff Quality 

AUN.7 Support Staff Quality 

AUN.8 Student Quality and Support 

AUN.9 Facilities and Infrastructure 

AUN.10 Quality Enhancement 

AUN.11 Output 
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หลักสูตร........................................................................ 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

ผลการตรวจสอบ เกณฑการประเมิน 

 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
เกินกวา 1 หลกัสูตรไมไดและประจําหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
น้ัน 

 

คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 
ป ยอนหลัง 

 

คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป 
ยอนหลัง 

 

คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 

 

คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยพิเศษ (ถามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณทํางานที่เก่ียวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป 
ทั้งน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบ
รายวิชาน้ัน 

 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดตองไมเกิน 5 ป(จะตองปรับปรุงใหเสร็จ
และอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6) 
ประกาศใชในปที่ 8) 
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หลักสูตร........................................................................ 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน หลักสูตรปริญญาโท 

ผลการตรวจสอบ เกณฑการประเมิน 

 
1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 3 คน  และเปนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรน้ัน 

 
2. คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้น
ตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการ
อยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 
3. คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีผลงาน
ทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน
ผลงานวิจัย 

 

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา 
มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรอืเทียบเทาในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน ตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ 
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
 

 

5. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยพิเศษ 
(ถามี) มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน มีประสบการณทํางานที่เก่ียวของกับวิชาที่สอนและมี
ผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง ทั้งน้ี มีช่ัวโมงสอนไมเกินรอย
ละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

 

6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
1. เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นตํ่าปริญญาโท
หรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน 2. มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

 

7. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) อาจารยประจํา 1. คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกหรอืเทียบเทาหรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 2. มีผลงาน
ทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน
ผลงานวิจัย 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 2. มผีลงานทางวิชาการที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง 
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องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน หลักสูตรปริญญาโท 

ผลการตรวจสอบ เกณฑการประเมิน 

หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรู ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระ โดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ  

 

8. อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒจิาก
ภายนอกไมนอยกวา 3 คน ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองไมเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
 

 

9. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  
อาจารยประจํา 1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ
เทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน 2. มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 
เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก 1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา 2. มผีลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
หรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เรื่อง 
หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณตามที่กําหนดจะตองมีความรู ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณสูง เปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควา
อิสระ โดยผานความเห็นชอบของสภาสถาบันและแจง กกอ. ทราบ 

 

10. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  
แผน ก1 
1. ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 
แผน ก2 
1. ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่คุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นําเสนอไดรับการ
ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมทางวิชาการ (Proceeding) 
แผน ข 
1. รายงานการคนควาหรือสวนหน่ึงของการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึงที่สืบคนได 

 
11. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
วิทยานิพนธ อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 5 คน 
การคนควาอิสระ อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน  
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องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน หลักสูตรปริญญาโท 

ผลการตรวจสอบ เกณฑการประเมิน 

หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทา
กับนักศึกษาทีค่นควาอิสระ 3 คน 
หากอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการหรือปริญญาโทและมีตําแหนง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป 1 คนตอนักศึกษา 10 คน 

 12. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนดตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตรหรืออยางนอยทุก ๆ 5 ป 
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องคประกอบที่ 2 AUN QA 

ระดับเกณฑการประเมิน 7 ระดับของ AUN QA 

Rating Description 

1 

Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents, 

evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 

Inadequate and Improvement is Necessary 

The QA practice to fulfil the criterion is still at planning stage or is inadequate where improvement 

is necessary. There is little document or evidence available. Performance of the QA practice 

shows little or poor results 

3 

Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 

The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is 

needed to fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that they 

have been fully used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some results. 

4 

Adequate as Expected 

The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has been fully 

implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 

Better Than Adequate 

The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that it has been 

efficiently implemented. Performance of the QA practice shows good results and positive 

improvement trend. 

6 

Example of Best Practices 

The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. 

Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of QA practice shows 

very good results and positive improvement trend. 

7 

Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 

The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of world-class 

practices in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. Performance 

of the QA practice shows excellent results and outstanding improvement trends. 
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เกณฑการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN QA หลักสูตร......................................................... 

เกณฑ AUN QA เกณฑยอย วิเคราะหเกณฑ 

1 ผลการเรียนรูที่

คาดหวัง (Expected 

Learning 

outcomes) 

1.1 กระบวนการสราง ELOS (กําหนดผลการเรียนรูท่ี

คาดหวัง)ไวชัดเจนสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย (AUN QA 1.1) 

 แสดงและอธิบายกระบวนการไดมา ELO ของหลักสูตร  

 แสดงและอธิบายความสอดคลอง ELO ของหลักสูตรกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาลัย  

1.2 ความเหมาะสมครอบคลุม ผลการเรียนรูลักษณะท่ัวไป 

(Generic Learning Outcome) และลักษณะเฉพาะ 

(Specific Learning Outcome) (AUN QA 1.2) 

 แสดงและอธิบาย ELO ของหลักสูตรท่ีเปนลักษณะท่ัวไป เชน การทํางานเปนทีม การเขียน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และลักษณะเฉพาะทางของหลักสูตร 

 

1.3 ELOS (ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง)ของหลักสูตร

ตอบสนองความตองการของ stakeholder (AUN QA 

1.3) 

 แสดงและอธิบายกลุม stakeholder ของหลักสูตร 

 อธิบายและแสดงการไดมาของ ความคาดหวังของ stakeholder ของหลักสูตร 

 แสดงความตองการของ  stakeholder และอธิบายความเชื่อมโยงกับ ELO ของหลักสูตร 

 แสดงและอธิบายผลของความคาดหวังของ stakeholder จากการนํา ELO ไปใช 

2 รายละเอียดของ

หลักสูตร 

(Programme 

Specification) 

2.1 รายละเอียดของหลักสูตรครบถวนและทันสมัย (1)  แสดงและอธิบายขอกําหนดของหลักสูตร  เชน โครงสรางหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร  

การรับรองจาก COE (มคอ2) 

2.2 รายละเอียดรายวิชาครอบคลมุ ครบถวนและทันสมัย 

(2) 
 แสดงและอธิบายของการเปลี่ยนแปลงรายวิชา เนื้อหารายวิชา  รายวิชาพ้ืนฐาน บังคับ เลือก  

 แสดงและอธิบายการใช มคอ3 ของหลักสูตรเพ่ือแสดงใหเห็น CLO ของวิชา (มคอ3) 

2.3 การเผยแพรรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา

และการเขาถึงกลุม stakeholder (3) 
 แสดงชองทางการเผยแพรของหลักสูตรแตละ stakeholder 

 สํารวจและวิเคราะหชองทางการเผยแพรของหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาการเผยแพรหลักสูตร 

3 โครงสรางและ

เนื้อหาสาระของ

หลักสูตร 

3.1 การออกแบบหลักสูตรตอบสนอง สอดคลองกับผล

การเรียนรูท่ีคาดหวัง (1) 
 แสดงและอธิบายระดับของ CLO ของหลักสูตร เชน ผลลัพธของรายวิชาทฤษฎี วิชาปฏิบัติ 

วิชาสหกิจ การประเมินของรายวิชาทฤษฎี วิชาปฏิบัติ วิชาสหกิจ เพ่ือท่ีจะใหบรรลุ ELO (มคอ2) 

3.2 รายวิชาท่ีสนับสนุน ELOS ของหลักสูตร (2)  แสดงและอธิบาย curriculum mapping (มคอ2) 
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(Programme 

Structure and 

Content) 

3.3 ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร มีลําดับ สม

เหตุผล บูรณาการและทันสมัย (3) 
 แสดงและอธิบายลําดับชุดวิชาท่ีมีความสอดคลองกับ ELO (มคอ2) 

4 การจัดการเรียน

และ การสอน 

(Teaching and 

Learning 

Approach) 

4.1 การสื่อสาร แนวคิด ปรัชญาหลักสูตร/ปรัชญา

การศึกษากับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ELOS ของหลักสูตร 

และการใชประโยชนในการเรียนการสอน (1) 

 แสดงปรัชญาของหลักสูตร 

 แสดงและอธิบายชองทางการสื่อสารปรัชญาของหลักสูตรไปยัง stakeholder 

4.2 การออกแบบวิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอนให

สอดคลองกับ ELOS (2 ,3) 
 แสดงและอธิบายกระบวนการออกแบบวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีสอกคลอง

กับ ELO ของหลักสูตร (อาจจะยกตัวอยาง) (มคอ3) (วิพากษ มคอ3) 

4.3 วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตอบสนองการ

เรียนรูตลอดชีวิต 
 แสดงและอธิบายกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะทําใหผูเรียนไดรูการเรียนรูตลอดชีวิต (มคอ

3/โครงการ/กิจกรรม/วิชาโครงาน) 

5 การประเมินผูเรียน 

(student 

assessment) 

5.1การสอดคลองความเหมาะสม ระหวางวิธีการวัดและ

ประเมินทางการศึกษากับ ELOS (1) 

- ความสอดคลองกับผลการเรียนรู ท่ีคาดหวัง 

- ความสอดคลองเหมาะสมกับรายวิชา 

 แสดงและอธิบายกระบวนการและวิธีการประเมิน 3 ชวง 1.กอนเขาเรียน 2.ระหวางเรียน 3.

กอนจบการศึกษา 

5.2 ความหลากหลายของวิธีการวัดประเมินผูเรียน 

รายละเอียดการประเมินกําหนดชัดเจนและ สื่อสารสู

ผูเรียน(2) 

 แสดงวิธีการวัดประเมินผูเรียน เกณฑการใหคะแนนและเกรด (แนะนําใช rubric score) 

 อธิบายวิธีการสื่อสารวิธีการประเมินไปสูผูเรียน 

5.3 วิธีการประเมินสะทอนความถูกตอง นาเชื่อถือ (มี

มาตรฐานในการวัดและประเมิน) เปนธรรม (3) 
 แสดงและอธิบายความนาเชื่อถือ ถูกตอง และเปนธรรมของเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน เชน 

การไดมาของขอสอบ วิธีการสอบโครงงาน (วิพากษ ขอสอบ) 

5.4 ขอมูลยอนกลับจากผูสอน ทันเวลา เพ่ือใชในการ

ปรับปรุงการเรียนรูผูเรียน (4) 
 แสดงและอธิบายการประกาศคะแนน (ใหนักศึกษาทราบสถานะ เพ่ือท่ีจะปรับปรุงการเรียน

ของผูเรียนในชวงเวลา) 

5.5 ระบบอุทธรณรองทุกขผลการใหคะแนน (5)  แสดงและอธิบายกระบวนการรองทุกขของผลการใหคะแนน  
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6 คุณภาพบุคลากร

สายวิชาการ – 

อาจารยผูสอน 

(Academic Staff 

Quality) 

6.1 การวางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย) (1)  แสดงและอธิบายแผนระยะสั้น ระยะยาว ผลของแผนงานระยะตาง ๆ 

6.2 ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ความเพียงพอของ

บุคลากรสายวิชาการ (2) 
 แสดงและอธิบายภาระงานของอาจารย สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา FTES / WORKLOAD 

6.3 การรับสมัคร ระบบการคัดเลือกอาจารย การเลิกจาง 

การยกยอง การเลื่อนตําแหนง 

(3) 

 แสดงและอธิบายกระบวนการ เกณฑ ระบบ การคัดเลือกอาจารย การยกยอง การเลื่อน

ตําแหนง สวัสดิการตาง ๆ 

6.4 การกําหนดสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ และการ

ประเมินสมรรถนะอยางชัดเจน 
 แสดงการนาํผลประเมินไปใชในองคกร 

6.5 การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการ (5) 

 แสดงความตองการฝกอบรมของบุคลากรสายวิชาการท่ีจําเปนตอหลักสูตร 

 แสดงการการดําเนินการตามความตองการของบุคลากรสายวิชาการท่ีจําเปนตอหลักสูตร 

 การวิเคราะหความตองการจําเปนกับกิจกรรมฝกอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการท่ีจําเปน

ตอหลักสูตร 

6.6 ระบบประเมินผลการทํางาน การใหรางวัล และการ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ

สอน วิจัย บริการวิชาการ (6) 

 การยกยองเชิดชู การใหรางวัล 

6.7 กิจกรรมวิจัยของอาจารย (7)  แสดงจาํนวนงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

7 คุณภาพบุคลากร

สายสนับสนุน- 

เจาหนาท่ี (Support 

Staff Quality) 

7.1 การวางแผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน (1)  แสดงและอธิบายแผนระยะสั้น ระยะยาว ผลของแผนงานระยะตาง ๆ 

7.2 การรับสมัคร เกณฑการคัดเลือก การเลิกจาง การยก

ยองเชิดชู การเลื่อนตําแหนง (2) 
 แสดงและอธิบายกระบวนการ เกณฑ ระบบ การคัดเลือกอาจารย การยกยอง การเลื่อน

ตําแหนง สวัสดิการตาง ๆ  

7.3 การกําหนดสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน และการ

ประเมินสมรรถนะอยางชัดเจน (3) 
 แสดงการนําผลประเมินไปใชในองคกร 
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7.4 การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมพัฒนา

บุคลากรสายสนบัสนนุและการประเมินและการพัฒนา 

(5) 

 แสดงความตองการฝกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีจําเปนตอหลักสูตร 

 แสดงการการดําเนินการตามความตองการของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีจําเปนตอหลักสูตร 

 การวิเคราะหความตองการจําเปนกับกิจกรรมฝกอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน 

7.5 การใหรางวัล สงเสริมเชิดชู และ การประเมินบุคลากร

สายสนับสนุน (4,5) 
 การยกยองเชิดชู การใหรางวัล 

8 คุณภาพผูเรียนและ

การสนับสนุน 

(Student Quality 

and Support) 

8.1 ความเหมาะสมของนโยบาย การรับนิสิต การสื่อสาร 

ประชาสัมพันธ และการปรับปรุงใหทันสมัย (1) 
 แสดงและอธิบายการกําหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเขาเรียน

และเกณฑ การรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรอยางชัดเจนและเปนปจจุบัน 

 แสดงขอมูลจํานวนการรับสมัคร ผูมาสมัคร จํานวนลงทะเบียน  

8.2 วิธีการ เกณฑและกระบวนการคัดเลือกและการ

ประเมินนิสิต (2) 
 แสดงวิธีการ เกณฑ และชองทางการรับนักศกึษา ประเมิน 

8.3 ระบบ การกํากับ ติดตาม เพ่ือสนับสนุนความกาวหนา

ของผูเรียน (3) 
 แสดงและอธิบายระบบ CMHE 

8.4 ระบบใหคําปรึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสนับสนุน 

ELOS และสมรรถนะนิสิต 
 แสดงและอธิบายระบบอาจารยท่ีปรึกษา 

 แสดงและอธิบายกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสนับสนุน ELO เชน กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ  

8.5 สภาพแวดลอมท่ีเกื้อหนุนตอการเรียนรู (5)  แสดงสภาพแวดลอม สังคม ท่ีสนับสนุนการเรียนและวิจัย  

9 สิ่งอานวยความ

สะดวกและโครงสราง

พ้ืนฐาน (Facilities 

and 

Infrastructure) 

9.1 ความเพียงพอ เหมาะสม พรอมใชงานของสิ่งอํานวย

ความสะดวกรองรับการศึกษาสนบัสนุนการเรียนการสอน 

และวิจัย (1) 

 แสดงอุปกรณและสิ่งสนับสนนุการเรียนรูอยางเพียงพอและทันสมัยท่ีสนับสนุนการเรียนการ

สอน และการวิจัย เชน หองบรรยาย หองเรียน  หองสัมมนา 

9.2 หองสมุด และทรัพยากรสื่ออํานวยวัสดุ/อุปกรณท่ีใช

สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย (2) 
 แสดงการใชหองสมุด และอุปกรณการสนับสนุนการเรียน  

9.3 หองปฏิบัติการ เครื่องมือท่ีใชสนับสนุนการเรียนการ

สอนและการวิจัย (3) 
 แสดงการใชหองปฏิบัติการ เครื่องมือในการเรียนการสอน 

 แสดงการใชงบประมาณการซ้ือวัสดุใชในหองปฏิบัต ิ
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9.4 ความสะดวกดานสารสนเทศ (IT) e-learning

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีใชสนับสนุนการเรียนการสอนและการ

วิจัย (4) 

 แสดงและอธิบายการเขาถึงระบบสารสนเทศท่ีเพียงพอ 

 แสดงการเขาถึงฐานขอมูลตาง ๆ 

 แสดงการใชโครงสรางพ้ืนฐาน 

9.5 มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพความปลอดภัย คน

กลุมพิเศษ (5) 
 แสดงและอธิบายการดําเนินการมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย การ

เขาถึงของผูท่ีมีความจําเปนพิเศษ 

10 การสงเสริม

คุณภาพการศึกษา 

(Quality 

Enhancement) 

10.1 กระบวนการออกแบบและการพัฒนาของหลักสูตร

พัฒนาจากความตองการและขอมูลปอนกลับของผูมีสวน

ไดสวนเสีย (1) 

 แสดงกระบวนการการไดมาของความตองการของ stakeholder  

 

10.2 การประเมินทบทวนกระบวนการออกแบบและการ

พัฒนาของหลักสูตร(2) 
 แสดงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

 แสดงการประเมินงานประกัน 

10.3 การประเมินทบทวนกระบวนการประเมินและความ

สอดคลองกับ ELO และนําผลมาปรับปรุงตอเนื่อง(3) 
 การทบทวนและประเมินกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลนักศึกษาอยาง

ตอเนื่อง (วิพากษ มคอ5) 

 แสดง มคอ7 

10.4 การนํางานวิจัยมาใชจัดการเรียนการสอนกระตุนการ

เรียนรูของผูเรียนในหลักสูตร(4) 
 แสดงการนาํงานวิจัยมาใชจดัการเรียนการสอน 

10.5 การประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุนและการบริการ

(5) 
 แสดงการประเมินและการปรับปรุง (หองสมุด ระบบสารสนเทศ พ้ืนท่ีกิจกรรม พ้ืนท่ีอาน

หนังสือ อ่ืน ๆ)  

10.6 การประเมินและประสิทธิภาพ ระบบกลไกขอมูล

ยอนกลับของหลักสูตร(6) 
 แสดงการประเมินและปรับปรุงและกลไกการรับขอมูลปอนกับจาก stakeholder 

11 ผลผลิต 

(Output) 
11.1 อัตราการสําเร็จการศึกษาและการลาออกกลางคัน

ของนิสิตในหลักสูตร (1) 
 แสดงตาราง Pass Rate and Dropout Rate เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุง 

 ระบบและกลไกการปรับปรุง Dropout Rate 

11.2 ระยะเวลาของการศึกษาในหลักสูตร (2)  แสดงตารางระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุง 
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11.3 การติดตามภาวการณมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา 

(3) 
 แสดงตารางภาวะการมีงานทําของบัณฑิตติดตามและเทียบเคียงเพ่ือปรับปรุง 

11.4 คุณภาพของกระบวนการทําวิจัยของบัณฑิต (4)  แสดงตารางการทํางานวิจัยของนักศึกษาติดตามและเทียบเคียงเพ่ือปรับปรุง 

11.5 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร 

(5) 
 แสดงตารางระดับความพึงพอใจของ stakeholder ติดตามและเทียบเคียงเพ่ือปรับปรุง 

 


