แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ระดับหลักสูตร ปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์
คณะกรรมการประเมิน

ตารางที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
เกณฑ์
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
- ตามเกณฑ์ ()
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ()












สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11
 ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ........................................................................

1

ตารางที่ 2 สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA

Criteria

Strengths

1. Expected Learning Outcomes
1.1 The expected learning outcomes have been clearly
formulated and aligned with the vision and mission of the
university [1,2]

-คุณสมบัติของบัณฑิตที่คาดหวังมีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย
-พบELOsทีก่ ล่าวถึงสมรรถนะ เรื่อง
ทักษะ ความรู้ เจตคติที่น่าจะทาวิจัยได้
1.2 The expected learning outcomes cover both subject
-มีความสมดุลระหว่าง specific และ
specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] generic outcomes ดูจาก TQFซึ่งเป็น
Learning outcomes คุณธรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การคานวณ
สื่อสาร เป็นgeneric skill ส่วน ความรู้กับ
ปัญญา เป็นsubject specific
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the
requirements of the stakeholders [4]
2. Programme Specification
2.1 The information in the programme specification is
comprehensive and up-to-date [1,2]

-หลักสูตรหา requirementsจากผู้ใช้
บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ โดยระบุวิธีการ
หาNeedของแต่ละกลุ่ม
-ระบุในเอกสารอย่างชัดเจน
-เผยแพร่เนื้อหารายละเอียด ที่สะท้อน
ข้อกาหนดของหลักสูตรผ่านช่องทางต่างๆ

Areas for improvement
-การพัฒนาบัณฑิตที่คาดหวังให้มีทักษะการบริหาร
องค์กร ในฐานะผู้บริหารและการทางานในฐานะ
บุคลากรทางการศึกษา
-เอกสาร/หลักฐานที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับการ
ดาเนินการ
-หลักฐานในSAR ในรายวิชาว่า รายวิชาไหนบ้าง
ตอบELOs และมีความสมดุลใน s/g เอาELO
หลักสูตร โหลดลงในแต่ละรายวิชาทั้งหมดมีสัดส่วน
เท่าไร ในการกระจายระหว่าง g/s หลักสูตรใช้
เกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
-NeedของStakeholderแต่ละกลุ่ม

Score
(1-7)
4
3

4

3
4
4

2

Criteria
2.2 The information in the course specification is
comprehensive and up-to-date [1,2]
2.3 The programme and course specifications are
communicated and made available to the stakeholders
[1,2]
3. Programme Structure and Content
3.1 The curriculum is designed based on constructive
alignment with the expected learning outcomes [1]
3.2 The contribution made by each course to achieve
the expected learning outcomes is clear [2]
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced,
integrated and up-to-date [3,4,5,6]
4. Teaching and Learning Approach
4.1 The educational philosophy is well articulated and
communicated to all stakeholders [1]

Strengths
อย่างหลากหลายอยู่ตลอดเวลา
ระบุในเอกสารอย่างชัดเจน
ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะ /
มหาวิทยาลัย ตลาดนัดหลักสูตรและคู่มือ
นักศึกษา
มีการแสดงรายวิชาของหลักสูตรที่
สะท้อนถึงELOsไว้ในเอกสาร
มีการแสดงรายวิชาของหลักสูตรที่
สะท้อนถึงELOsไว้ในเอกสาร
มีแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตาม
มาตรฐานที่สกอ.กาหนด
-มีการประชุมเรื่องกิจกรรมการเรียน
การสอนของคณาจารย์
-เน้นการปลูกฝังผู้เรียนผ่านการจัดการ
เรียนการสอน ที่สอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยที่น้อมนาพระ
อนุศาสน์ของเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชเป็น
หลักให้ดาเนินรอยตาม

Areas for improvement
ความทันสมัยในเนื้อหาของรายวิชาที่สะท้อนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน
ช่องทางการสื่อสารที่สื่อสารถึงผู้ใช้บัณฑิต
โดยตรง
ระบุELOsแต่ละข้ออย่างชัดเจน
การกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับเนื้อหาของ
หลักสูตร รายละเอียดวิชา ในเอกสารอย่างชัดเจน
-สื่อสารปรัชญาของหลักสูตรให้แก่สถาน
ประกอบการหรือนายจ้างเพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์
ของการให้ผู้เรียนมาฝึกวิชาชีพ
-วิธีการสื่อสารให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
เข้าใจถึงปรัชญาของหลักสูตร

Score
(1-7)
4
4
4
3
3
4
4
4

3

Criteria

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

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

Strengths
-สถานประกอบการมีบทบาทในการ
ฝึกฝนผู้เรียนผ่านการฝึกงาน
-มีวิชาปฏิบัติได้แก่โครงงานหรือ
กิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหา การอภิปราย
-มีการกาหนดการฝึกวิชาชีพในสถาน
ประกอบการเป็นวิชาบังคับ ,มีการสาธิต/ลง
พื้นที่จริงโดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา
-มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่าง
หลากหลายภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
-ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงในการเรียน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักจิตวิทยากับอาจารย์
ชาวต่างประเทศ
-มีอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์การ
ทางานจริงมาสอนร่วม
-ฝึกให้ผู้เรียนทาวิจัยในทุกกระบวนการ
ด้วยตนเอง
-ระบุในเอกสารถึงกลยุทธ์และกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
-มีการนาสื่อออนไลน์และคอมพิวเตอร์

Areas for improvement

ระบุทักษะที่ได้ในแต่ละกิจกรรมที่สะท้อน ELOs

Score
(1-7)

4

4

Criteria

Strengths

Areas for improvement

Score
(1-7)

โนตบุ้คมาใช้ในการเรียนและการทา
กิจกรรมการเรียน
5. Student Assessment
5.1 The student assessment is constructively aligned to
the achievement of the expected learning outcomes [1,2]

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

5.3 Methods including assessment rubrics and marking
schemes are used to ensure validity, reliability and fairness

มีการวัดผล/ประเมินผลที่ครอบคลุม
ผู้สอนทุกท่านร่วมกันกาหนดเกณฑ์/วิธีการ
ELOsโดยผู้สอนร่วมกันกาหนดวิธีการ/
ประเมิน/และใช้แนวทางการประเมินที่กาหนดอย่าง
เกณฑ์การประเมิน
เป็นระบบ เช่นการใช้การประเมินแบบรูบิค
ผู้เรียนสามารถเข้าถึง/รับทราบแนวทาง
การประเมิน/วิธีการประเมินผลของแต่ละ
รายวิชาจากเว็ปไซต์และเอกสารที่ผู้สอน
แจกให้ผู้เรียนในวันแรกของการเรียน
- มีมาตรฐานการกาหนดระบบการแจ้ง
ผู้เรียนให้ทราบ เช่น การตัดเกรดตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยว่า การตัดเกรด
แบบอิงเกณฑ์อิงกลุ่ม
-มีวิธีการประเมิน อิงเกณฑ์ อิงกลุ่มที่
กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
และอาจารย์ทุกคนได้แจ้ง(สื่อสาร)ผู้เรียน
ทราบตั้งแต่วันแรกของการเรียนและ ระบุ
ไว้ชัดเจน ในมคอ.3
มีมาตรฐานของการประเมินผล ในการ
ทุกรายวิชามีวิธีการประเมินผลที่น่าเชื่อถือและ
ตัดเกรด มีreliability และfairness เป็นระบบ

4
3

4

4

5

Criteria

Strengths

ผู้สอนมีการวิเคราะห์เนื้อหาข้อสอบตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง และความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ ตรวจสอบความ
ตรงเชื่อเนื้อหา
-มีการทดสอบความเชื่อมันของ
แบบทดสอบโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps
มีการแจ้ง feedback ให้นักศึกษาทราบ
to improve learning [3]
แต่ยังไม่ได้ แสดงให้เห็นว่า แจ้งให้นักศึกษา
ทันเพื่อให้ปรับปรุงตัวหรือขอคาปรึกษา
ระหว่างทางเพื่อให้บรรลุELOs ได้ทัน
5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]
-มีการวางแผนการรับข้อร้องเรียนอย่าง
เป็นระบบ โดยผู้บริหารรับทราบและ
ร่วมกันแก้ปัญหา
6. Academic Staff Quality (Overall opinion)
6.1 Academic staff planning (considering succession,
มีการวางแผนระบบการรับอาจารย์ การ
promotion, re-deployment, termination, and retirement) is พัฒนาอาจารย์ทั้งการศึกษาต่อ การอบรม
carried out to fulfil the needs for education, research and
และการทาตาแหน่งวิชาการ และแผนการ
service [1]
จ้างผู้สอนที่เกษียณอายุเพื่อให้มีการเรียน
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง

Areas for improvement

Score
(1-7)

of student assessment [6,7]

ในทุกรายวิชามีการแจ้ง feedback ให้นักศึกษา
ทราบได้ทันเวลาเพื่อให้ปรับปรุงตัวหรือขอคาปรึกษา
ระหว่างทางเพื่อให้บรรลุELOs ได้ทัน

3

การสื่อสารให้อาจารย์และนักศึกษาทุกท่านทราบ
ถึงสิทธิ/ช่องทางการยื่นอุทธรณ์เกรดให้ทุกคน
รับทราบ

3

แผนที่ระบุความสนใจความเชี่ยวชาญของคณาจารย์
ในหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน
งานวิจัยและภาระงานอื่นๆรวมถึงการทาตาแหน่ง
วิชาการของอาจารย์แต่ละท่านอย่างชัดเจน

4
4

6

Criteria

Strengths

6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured and
-ผู้สอนและผู้คุมวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติ
monitored to improve the quality of education, research
เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย
and service [2]
-สัดส่วนของผู้สอนกับผู้เรียนมีความ
เหมาะสมต่อการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึงและใกล้ชิด
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics
มีการกาหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของ
and academic freedom for appointment, deployment and อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาตรงตามระเบียบ
promotion are determined and communicated [4,5,6,7]
ของมหาวิทยาลัยและมีขั้นตอนการ
ดาเนินการที่ชัดเจน ทั้งด้านวิชาการวิชาชีพ
และจริยธรรม
6.4 Competences of academic staff are identified and
สมรรถนะเชิงครูของผู้สอนถูกพัฒนา
evaluated [3]
โดยการอบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการ
สอน
6.5 Training and developmental needs of academic staff
มีการอบรม/พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
are identified and activities are implemented to fulfil them หลักสูตรมีงบประมาณสนับสนุน
[8]
6.6 Performance management including rewards and
มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้สอนอย่าง
recognition is implemented to motivate and support
หลากหลาย
education, research and service [9]
6.7 The types and quantity of research activities by
งานวิจัยและปริมาณงานวิจัยมีเพียงพอ

Areas for improvement

Score
(1-7)

ผลการพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน การ
วิจัยและการบริการวิชาการ

4

วิธีการ/ช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่สาคัญรับทราบและเข้าใจ

4

-การกาหนดการประเมินสมรรถนะเชิงครูอย่าง
ชัดเจน(ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างที่ใช้ประเมิน)เพื่อให้
แน่ใจว่า ผู้สอนทุกคน(โดยเฉพาะนักวิชาชีพ)สามารถ
ทาให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การพัฒนาผู้สอนทุกคนเพื่อเป้าหมายเฉพาะ คือ การ
ส่งเสริมนักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3

4

-

5

ระบบการกากับ/วิธีการนาตัวเลขสถิติเกี่ยวกับ

4

7

Criteria
academic staff are established, monitored and
benchmarked for improvement [10]
7. Support Staff Quality (Overall opinion)
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]

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment,
deployment and promotion are determined and
communicated [2]
7.3 Competences of support staff are identified and
evaluated [3]

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

Strengths
ต่อการนาไปถ่ายทอด ประกอบการเรียน
การสอน
-มีแผนการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
เพื่อทาหน้าที่ต่างๆตามความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ
-มีเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาในศูนย์ให้การ
ปรึกษาฯ
-มีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์และการ
ค้นคว้าทางไอที ที่สนับสนุนการเรียนรู้
-มีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกในห้อง
ที่สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆเป็นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย
มีการสารวจความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนอยู่ใน
ระดับน่าพึงพอใจ

มีการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
ตนเองตลอดทั้งปี

Areas for improvement

Score
(1-7)

ปริมาณและคุณภาพการวิจัยไปพัฒนาต่อ
-

เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและเข้าใจว่าตนเองมี
บทบาทในการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทุกคนได้ทราบ
ความสามารถของตนเองและผลการประเมินการ
ทางาน/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และกาหนดเวลาในการปรับปรุง
หรือพัฒนาตนเองและมีการวัดการพัฒนาอย่าง
ชัดเจน
แผนการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน

4
4

3
4

4
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Criteria

Strengths

Areas for improvement

Score
(1-7)

[4]
7.5 Performance management including rewards and
recognition is implemented to motivate and support
education, research and service [5]
8. Student Quality and Support (Overall opinion)
8.1 The student intake policy and admission criteria are
defined, communicated, published, and up-to-date [1]
8.2 The methods and criteria for the selection of
students are determined and evaluated [2]
8.3 There is an adequate monitoring system for student
progress, academic performance, and workload [3]
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student
competition, and other student support services are
available to improve learning and employability [4]

มีแรงจูงใจ/รางวัลที่หลากหลายให้แก่
บุคลากรที่ดาเนินงานได้ดี

-มีนโยบายการรับนักศึกษาชัดเจน
การมีสื่อสารประชาสัมพันธ์เกณฑ์ใน
การรับนักศึกษา
มีวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือก
นักศึกษาเข้ามาเรียน
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการติดตาม
พัฒนาการของนักศึกษาตั้งแต่รับเข้ามา
ศึกษาจนกระทั่งจบหลักสูตรทั้งทางด้าน
ทักษะและความสามารถทางวิชาการ
มีบันทึกรายงานการให้คาปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่สะท้อนว่ามีการให้
คาแนะนาเพื่อให้นักศึกษาสามารถมีการ
พัฒนาเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
-จานวนคณาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาใน
หลักสูตรมีเพียงพอ

-แผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรักในองค์กร
ทางานอย่างมีความสุข เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
-แผน/วิธีการดาเนินการหรือสนับสนุนบุคลากรที่
ทางานไม่บรรลุผลให้พัฒนาตนเอง

4

-

5
4

การประเมินเกณฑ์การคัดเลือก/การรับนักศึกษา

3

-

4

-

5
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Criteria

Strengths

-นักศึกษาสามารถเข้าถึงการให้
คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทุก
ช่องทาง
8.5 The physical, social and psychological environment
-มีสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนที่
is conducive for education and research as well as personal ส่งเสริมพัฒนาการในการเรียนรู้ของ
well-being [5]
นักศึกษาในหลากหลายมิติ
-มีทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือน
ให้ในหลักสูตรตรีควบโท
9. Facilities and Infrastructure (Overall opinion)
9.1 The teaching and learning facilities and equipment
มีสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียน
(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate การสอนที่เพียงพอทั้งสื่อการเรียนรู้และ
and updated to support education and research [1]
ห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้ทดลอง
ปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นไปตามมาตรฐาน
เกณฑ์ที่กาหนดโดยวิชาชีพ
9.2 The library and its resources are adequate and
มีห้องสมุดและทรัพยากรในการเรียนรู้ที่
updated to support education and research [3,4]
ทันสมัยทั้งในลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์และใน
ฐานข้อมูลออนไลน์
9.3 The laboratories and equipment are adequate and
มีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและ
updated to support education and research [1,2]
ครอบคลุมกับการเรียนรู้ตามหลักสูตร
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are
มีห้องคอมพิวเตอร์และระบบITที่เอื้อต่อ
adequate and updated to support education and research การเรียนรู้และการติดต่อระหว่างผู้เรียนกับ

Areas for improvement

Score
(1-7)

-

4

-

4
5

-

5

-

4

-

4
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Criteria
[1,5,6]
9.5 The standards for environment, health and safety;
and access for people with special needs are defined and
implemented [7]
10. Quality Enhancement (Overall opinion)
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to
curriculum design and development [1]

10.2 The curriculum design and development process is
established and subjected to evaluation and enhancement
[2]
10.3 The teaching and learning processes and student
assessment are continuously reviewed and evaluated to
ensure their relevance and alignment [3]

Strengths
ผู้สอนอย่างเพียงพอ
มีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างเป็นมาตรฐานและมีการ
ประเมินคุณภาพสภาพแวดล้อมอย่าง
สม่าเสมอ

Areas for improvement
-

การวางแผนและพัฒนาหลกักสูตรมีการ
รวบรวมความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ได้แก่
1ผู้ใช้บัณฑิต
2ศิษย์เก่า
3นักศึกษา
4 อาจารย์
มีการทบทวนหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง
เกณฑ์และระบบการประเมินกระบวนการออกแบบ
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสถานการณ์ และพัฒนาหลักสูตร
ทางสังคม
มีการประเมิน/ทบทวน กระบวนการ
การนาผลการทบทวนประเมินไปปรับปรุงระบบ
เรียนการสอนและการประเมินผลการ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อความน่าเชื่อถือของ
เกณฑ์และวิธีการประเมินนักศึกษา โดย
ผู้บริหารหลักสูตร

Score
(1-7)
4

4
4

3
4
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Criteria
10.4 Research output is used to enhance teaching and
learning [4]
10.5 Quality of support services and facilities (at the
library, laboratory, IT facility and student services) is
subjected to evaluation and enhancement [5]
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are
systematic and subjected to evaluation and enhancement
[6]

11. Output (Overall opinion)
11.1 The pass rates and dropout rates are established,
monitored and benchmarked for improvement [1]
11.2 The average time to graduate is established,

Strengths

Areas for improvement

มีการนาผลและกระบวนการทาการวิจัย
มาใช้ในการเรียนการสอน
มีการประเมินคุณภาพของสิ่งอานวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน
มีการนาผลการประเมินคุณภาพมา
ปรับปรุง
มีกลไกการนาข้อมูลสะท้อนกลับจาก
-ประเมินกลไกและกระบวนการนาข้อมูลสะท้อน
ผู้ใช้บัณฑิตมาใช้พัฒนาหลักสูตรอย่าง
กลับว่ามีความเหมาะสม/สอดคล้องกับบริบทที่
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
เปลีย่ นไป
มีการนาข้อมูลย้อนกลับเข้าที่ประชุม
-ทบทวนข้อคาถาม ประเด็นหรือแบบสอบถาม/
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อหา
แบบสารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการป้องกัน
-กาหนดความถี่ของการนาข้อมูลย้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาให้พัฒนาหลักสูตร
-วิธีการ/กระบวนการปรับปรุงการนาข้อมูล
ย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีข้อมูลอัตราการจบการศึกษาของ
นักศึกษาชัดเจน
ผลการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษาอยู่
ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ
ไม่มีการตกออก

Score
(1-7)
4
4

4

-

5
4

-

4
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Criteria
monitored and benchmarked for improvement [1]
11.3 Employability of graduates is established,
monitored and benchmarked for improvement [1]

Strengths

มีการเก็บข้อมูลอัตราการได้งานทาของ
นักศึกษาชัดเจน
การกลไกติดตามการได้งานทาของ
ผู้สาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
อัตราการได้งานทา 100%ของผู้ที่สาเร็จ
การศึกษา และได้งานทาในเวลา2เดือน
11.4 The types and quantity of research activities by
แสดงข้อมูลหัวข้อวิจัยและคุณภาพของ
students are established, monitored and benchmarked for งานวิจัยของนักศึกษา
improvement [2]
มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are
-มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
established, monitored and benchmarked for improvement บัณฑิตพบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
[3]
มีผู้ใช้บัณฑิตส่วนน้อยที่ไม่พึงพอใจ
-มีการสารวจความพึงพอใจของ
บุคลากร
-มีการสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาในหลายช่องทางและหลายวาระ
Overall

Areas for improvement

Score
(1-7)

-

5

-

5

ความพึงพอใจของศิษย์เก่า

4

4.18
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
จุดแข็ง
1. หลักสูตรมีความเข้าใจบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมในการดารงอยู่ร่วมกันบน
ความหลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ส่งเสริมให้นักศึกษานาเสนอผลงานวิจัยหรือการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
1. จัดสรรอัตราของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีจานวนตามเกณฑ์ของหลักสูตร
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