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ค าน า 
 
 ตามที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ คณะพยาบาล
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งแต่งตั้งโดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 
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  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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  กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2564 ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามแนวทางคุณภาพ 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ .ศ. 
2558 และองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) ประกอบด้วย 
11 ตัวบ่งชี้หลัก (AUN.1- AUN.11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณาโดยมีผลการประเมิน
แบ่งเป็น 7 ระดับ 
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รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 ในปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) โดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ 
องค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
AUN. 1 Expected Learning Outcomes () ระดับ 3 
AUN. 2 Programme Structure and Content () ระดับ 3 
AUN. 3 Teaching and Learning Approach () ระดับ 3 
AUN. 4 Student Assessment () ระดับ 3 
AUN. 5 Academic Staff () ระดับ 3 
AUN. 6 Student Support Services () ระดับ 3 
AUN. 7 Facilities and Infrastructure () ระดับ 3 
AUN. 8 Output and Outcomes () - 
 
จุดแข็ง 

1. -มีการใช้ Bloom's Taxonomy ในการก าหนด PLOs 
2. -PLOs สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยของคณะ และน าข้อมูลจากสภาวิชาชีพ

พยาบาล มคอ.1 มาร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. -มีการกระจายความรับผิดชอบ PLOs ลงสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping) และครอบคลุมทั้ง K S A 
4. -หลักสูตรมีการก าหนด YLO ครบทั้ง 2 ชั้นปี 
5. -มีการน าข้อคิดเห็น/เสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกมาออกแบบหลักสูตร 
6. -มีการกระจายความรับผิดชอบ PLOs ลงสู่ รายวิชา 
7. -หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ในหลายรูปแบบ เช่น problem-based learning, project-based 

learning, activity-based learning และ case-based learning 
8. -หลักสูตรมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ มคอ .5 และ 6 

และมีการจัดประชุมเพ่ือทบทวนผลการด าเนินการ 
9. -หลักสูตรมีการจัดท าพิมพ์เขียวข้อสอบเพ่ือวิเคราะห์ถึงความถูกต้อง 
10. -อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องได้รับการอบรม OBE/CLO/AUN-QA 
11. -หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มุ่งเน้นการสืบค้นข้อมูล 
12. -หลักสูตรมีการวางแผนก าหนดคู่เทียบกับบัณฑิตวิทยาลัย ม.เชียงใหม่ 
13. -.คณะมีการน าเอามาตรฐานความปลอดภัย ISO 45001 มาก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 

รวมถึงมีการใช้มาตรฐาน UI Green นอกจากนี้คณะมีการก าหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมการแพร่
ระบาดของ Covid-19 อีกทั้งอาคารของคณะมีการจัดท าทางลาด รวมถึงออกแบบสิ่งใช้สอยบางอย่าง
ส าหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ 

14.  
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15.  
 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

1. -พิจารณาด าเนินการตาม Addendum ในข้อ a เกี่ยวกับการอ้างอิงหรือเปรียบเทียบกับ Qualification 
Framework 

2. -พิจารณาการสร้าง CLOs ทุกรายวิชาที่ถอดมาจาก PLOs ในประเด็นของสาระและล าดับการเรียนรู้ 
3. -พิจารณาการกรองความจ าเป็น (needs, requirements) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 

โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการก าหนด PLOs 
4. -พิจารณาทบทวนการประเมินผลการบรรลุ PLOs ว่ามีการประเมินครบถ้วนตามที่ได้ก าหนดไว้ทั้ง K S A 
5. -พิจารณาการน า PLOs ไปสร้าง essential content: Knowledge (K), Attitude (A) และ Skill (S) 

และน าไปก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชาท าให้ได้รายวิชาในหลักสูตร 
6. -พิจารณาใช้ Backward Curriculum Design ในการออกแบหลักสูตร 
7. -พิจารณาทบทวน/วัดผลทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นักศึกษาได้ฝึกบ่มเพาะ รวมทั้งรายวิชาต่าง ๆ ที่

รองรับ 
8. -พิจารณาทบทวนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นักศึกษาได้ฝึกบ่มเพาะ รวมทั้งรายวิชาต่าง ๆ ที่รองรับ 
9. -ค่า FTEs ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 1.45:1 ซึ่งยังอยู่สูงกว่าที่สภาการพยาบาลก าหนดไว้ที่ 1.5:1 แต่อย่างไรก็ตาม

จ าเป็นที่จะต้องค านึกถึงจ านวนผู้เรียนที่อาจจะเพ่ิมข้ึนในปีการศึกษาถัดไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 
10. -การก าหนดเกณฑ์ที่มีความชัดเจน รวมถึงสร้างระบบก ากับติดตามที่จ าเป็น ซึ่งระบบต้องมีการระบุถึงสิ่ง

ที่ต้องสิ่งที่ต้องการก ากับติดตาม, ติดตามโดยใคร, ติดตามเมื่อไหร่ และติดตามอย่างไร โดยจ าต้องมีการ
คาดการณ์ผลของการด าเนินการด้วยว่าจะมีผลลัพธ์เช่นไร เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ 

11. -พิจารณาประเมินและจัดหา ฐานข้อมูลที่มีความจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนหรือการท าวิจัย 
12. -พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย และก าหนดมาตรการในการก ากับติดตาม เพ่ือใช้ในการพัฒนา 
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ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินการ 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   

5. คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)   

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   

8. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

9. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

10. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา   

11. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  

12. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 
ป ี

  

 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

    เป็นไปตามเกณฑ์     ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบท่ี 1 

พิจารณาก ากับติดตามจ านวนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจ าหลักสูตรให้มีจ านวนครบถ้วน
ตามเกณฑ์ก ากับ รวมถึงติดตามการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
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ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) 

 
องค์ประกอบที่ 2  การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับประเมิน 
ตนเอง 

ระดับประเมิน 
โดย

คณะกรรมการ 
AUN. 1 Expected Learning Outcomes () 3 3 
   1.1 The programme to show that the expected learning  
outcomes are appropriately formulated in accordance  
with an established learning taxonomy, are aligned to 
 the vision and mission of the university, and are  
known to all stakeholders 

3 3 

   1.2 The programme to show that the expected learning  
outcomes for all courses are appropriately formulated 
 and are aligned to the expected learning outcomes of 
 the programme 

3 3 

   1.3 The programme to show that the expected learning  
outcomes consist of both generic outcomes (related to 
 written and oral communication, problem-solving,  
information technology, teambuilding skills, etc) and 
 subject specific outcomes (related to knowledge and  
skills of the study discipline) 

3 2 

   1.4 The programme to show that the requirements of  
the stakeholders,         especially the external  
stakeholders, are gathered, and that these are       
reflected in the expected learning outcomes 

3 3 

   1.5 The programme to show that the expected learning  
outcomes are achieved by the students by the time  
they graduate 

3 2 

AUN. 2 Programme Structure and Content () 3 3 
   2.1 The specifications of the programme and all its  
courses are shown to be comprehensive, up-to-date,  
and made available and communicated to all  
stakeholders 

3 3 

   2.2 The design of the curriculum is shown to be  
constructively aligned with achieving the expected  
learning outcomes 

4 2 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับประเมิน 
ตนเอง 

ระดับประเมิน 
โดย

คณะกรรมการ 
   2.3 The design of the curriculum is shown to include  
feedback from stakeholders, especially external  
stakeholders 

3 3 

   2.4 The contribution made by each course in achieving 
 the expected learning outcomes is shown to be clear 3 2 

   2.5 The curriculum to show that all its courses are  
logically structured, properly sequenced (progression 
 from basic to intermediate to specialised courses),  
and are integrated 

4 3 

   2.6 The curriculum to have option(s) for students to  
pursue major and/or minor specialisations 4 3 

   2.7 The programme to show that its curriculum is  
reviewed periodically following  an established  
procedure and that it remains up-to-date and relevant 
 to industry 

3 2 

AUN. 3 Teaching and Learning Approach () 4 3 
   3.1 The educational philosophy is shown to be  
articulated and communicated to all stakeholders. It  
is also shown to be reflected in the teaching and  
learning activities 

4 4 

   3.2 The teaching and learning activities are shown to 
 allow students to participate responsibly in the  
learning process 

4 3 

   3.3 The teaching and learning activities are shown to 
 involve active learning by  the students 4 4 

   3.4 The teaching and learning activities are shown to 
 promote learning, learning how to learn, and  
instilling in students a commitment for life-long  
learning  (e.g., commitment to critical inquiry,  
information-processing skills, and  a willingness to  
experiment with new ideas and practices) 

4 3 

   3.5 The teaching and learning activities are shown to 
 inculcate in students, new ideas, creative thought,  
innovation, and an entrepreneurial mindset 

3 3 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับประเมิน 
ตนเอง 

ระดับประเมิน 
โดย

คณะกรรมการ 
   3.6 The teaching and learning processes are shown to  
be continuously improved  to ensure their relevance  
to the needs of industry and are aligned to  the  
expected learning outcomes 

4 2 

AUN. 4 Student Assessment () 4 3 
   4.1 A variety of assessment methods are shown to be  
used and are shown to be constructively aligned to  
achieving the expected learning outcomes and  the  
teaching and learning objectives 

4 3 

   4.2 The assessment and assessment-appeal policies are 
 shown to be explicit, communicated to students, and  
applied consistently 

4 2 

   4.3 The assessment standards and procedures for  
student progression and  degree completion, are shown 
 to be explicit, communicated to students, and  
applied consistently 

4 3 

   4.4 The assessments methods are shown to include  
rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, 
 and these are shown to ensure validity, reliability, 
 and fairness in assessment 

4 3 

   4.5 The assessment methods are shown to measure the  
achievement of the expected learning outcomes of the  
programme and its courses 

4 2 

   4.6 Feedback of student assessment is shown to be  
provided in a timely manner 4 3 

   4.7 The student assessment and its processes are  
shown to be continuously reviewed and improved to  
ensure their relevance to the needs of industry and  
alignment to the expected learning outcomes 

4 2 

AUN. 5 Academic Staff () 3 3 
   5.1 The programme to show that academic staff  
planning (including succession, promotion, re- 
deployment, termination, and retirement plans) is  
carried out to ensure that the quality and quantity  

3 2 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับประเมิน 
ตนเอง 

ระดับประเมิน 
โดย

คณะกรรมการ 
of the academic staff fulfil the needs for education, 
 research, and service 
   5.2 The programme to show that staff workload is  
measured and monitored to improve the quality of  
education, research, and service 

3 2 

   5.3 The programme to show that the competences of the 
 academic staff are determined, evaluated, and  
communicated 

3 3 

   5.4 The programme to show that the duties allocated  
to the academic staff are appropriate to  
qualifications, experience, and aptitude 

3 3 

   5.5 The programme to show that promotion of the  
academic staff is based on  a merit system which  
accounts for teaching, research, and service 

3 3 

   5.6 The programme to show that the rights and  
privileges, benefits, roles and relationships, and  
accountability of the academic staff, taking into  
account professional ethics and their academic  
freedom, are well defined and  understood 

3 3 

   5.7 The programme to show that the training and  
developmental needs of  the academic staff are  
systematically identified, and that appropriate  
training and development activities are implemented  
to fulfil the identified needs 

3 3 

   5.8 The programme to show that performance management 
 including reward and recognition is implemented to  
assess academic staff teaching and research quality 

3 3 

AUN. 6 Student Support Services () 3 3 
   6.1 The student intake policy, admission criteria,  
and admission procedures to  the programme are shown  
to be clearly defined, communicated, published, and  
up-to-date 

3 3 

   6.2 Both short-term and long-term planning of  
academic and non-academic support services are shown  
to be carried out to ensure sufficiency and quality  

3 2 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับประเมิน 
ตนเอง 

ระดับประเมิน 
โดย

คณะกรรมการ 
of support services for teaching, research, and  
community service 
   6.3 An adequate system is shown to exist for student  
progress, academic performance, and workload  
monitoring. Student progress, academic performance,  
and workload are shown to be systematically recorded  
and monitored. Feedback to students and corrective  
actions are made where necessary 

3 3 

   6.4 Co-curricular activities, student competition,  
and other student support services are shown to be  
available to improve learning experience and  
employability 

3 3 

   6.5 The competences of the support staff rendering  
student services are shown to be identified for  
recruitment and deployment. These competences are  
shown to be evaluated to ensure their continued  
relevance to stakeholders needs. Roles and  
relationships are shown to be well-defined to ensure  
smooth delivery of the services 

3 3 

   6.6 Student support services are shown to be  
subjected to evaluation, benchmarking, and  
enhancement 

3 2 

AUN. 7 Facilities and Infrastructure () 3 3 
   7.1 The physical resources to deliver the curriculum, 
 including equipment, material, and information  
technology, are shown to be sufficient 

3 2 

   7.2 The laboratories and equipment are shown to be up 
-to-date, readily available, and effectively deployed ไม่รับการประเมิน 

   7.3 A digital library is shown to be set-up, in  
keeping with progress in information and  
communication technology 

3 3 

   7.4 The information technology systems are shown to  
be set up to meet the needs   of staff and students 3 3 

   7.5 The university is shown to provide a highly  
accessible computer and network infrastructure that  

3 3 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับประเมิน 
ตนเอง 

ระดับประเมิน 
โดย

คณะกรรมการ 
enables the campus community to fully exploit  
information technology for teaching, research,  
service, and administration 
   7.6 The environmental, health, and safety standards  
and access for people with special needs are shown to 
 be defined and implemented 

3 3 

   7.7 The university is shown to provide a physical,  
social, and psychological environment that is  
conducive for education, research, and personal well  
- being 

3 3 

   7.8 The competences of the support staff rendering  
services related to facilities are shown to be  
identified and evaluated to ensure that their skills  
remain relevant to stakeholder needs 

3 3 

   7.9 The quality of the facilities (library,  
laboratory, IT, and student services) are shown to be 
 subjected to evaluation and enhancement 

3 2 

AUN. 8 Output and Outcomes () ไม่รับการประเมิน 
   8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to  
graduate are shown to be established, monitored, and  
benchmarked for improvement 

ไม่รับการประเมิน 

   8.2 Employability as well as self-employment,  
entrepreneurship, and advancement to further studies, 
 are shown to be established, monitored, and  
benchmarked for improvement 

ไม่รับการประเมิน 

   8.3 Research and creative work output and activities  
carried out by the academic staff and students, are  
shown to be established, monitored, and benchmarked  
for improvement 

ไม่รับการประเมิน 

   8.4 Data are provided to show directly the  
achievement of the Programme outcomes, which are  
established and monitored 

ไม่รับการประเมิน 

   8.5 Satisfaction level of the various stakeholders  
are shown to be established, monitored, and  
benchmarked for improvement 

ไม่รับการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับประเมิน 
ตนเอง 

ระดับประเมิน 
โดย

คณะกรรมการ 
ระดับในภาพรวม 3 3 
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จุดแข็ง และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้
ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพ ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) และ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) จุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

-หลักสูตรมีจ านวนและคุณสมบตัิอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจ าหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ ์

-ก ากับติดตามคุณสมบัติของอาจารย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์โดยเฉพาะการเผยแพร่
ผลงานวชิาการ 

AUN. 1 Expected Learning 
Outcomes () 

1. มีการใช้ Bloom's Taxonomy ใน
การก าหนด PLOs (จากเอกสาร SAR 
หน้า 23)  
2. หลักสูตรมีการ PLOs ออกเป็น 9 ข้อ 
(จากเอกสาร SAR หน้า 6)  
3. PLOs สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพนัธ
กิจของมหาวิทยาลัยของคณะ และน า
ข้อมูลจากสภาวิชาชพีพยาบาล มคอ.1 
มาร่วมในการก าหนดวัตถปุระสงค์ของ
หลักสูตร (จากเอกสาร SAR หน้า 24-25 
และการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  
3. มีการสื่อสาร PLOs ไปยังผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียที่หลักสตูรได้ก าหนดไว้
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นิสิต อาจารย์พี่เลี้ยงประจ าแหลง่ฝึก และ
พยาบาลวชิาชีพ (จากเอกสาร SAR หน้า 
25)  
1. มีการกระจายความรับผิดชอบ PLOs 
ลงสู่ รายวชิา (Curriculum Mapping) 
และครอบคลุมทั้ง K S A (จากเอกสาร 
SAR หน้า 26-27)  
  
  
หลักสูตรมีการกาหนด PLOs ครอบคลุม
ทักษะเฉพาะทางของหลักสูตร (SSLOs) 
;PLO 2, PLO32, PLO 6, PLO 7, PLO 
8 และ PLO 9 และทักษะทัว่ไป (GLOs) 

1. พิจารณาหลักการเลือกใช้ learning 
taxonomy ที่เหมาะสมกับบรบิทของ
หลักสูตร  
2. พิจารณาทบทวนการใช้ action verb 
ใน PLO 1 และ PLO 2 ที่สามารถสังเกต
ได้ วัดได้  
3. พิจารณาทบทวนล าดบัขั้นการเรียนรู้ที่
มีหลายล าดับของใน PLO1 PLO2 และ 
PLO4   
4. พิจารณาทบทวน PLO ที่มีจดุมุ่งหมาย
การเรียนรู้ (Domains) หลายประเด็น ซึ่ง
อาจจะท าให้การติดตามการบรรลุให้ครบ
ในประเด็นตา่งๆ ยาก  
5. พิจารณาอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย
มาใช้ในการก าหนด PLOs ของหลักสูตร
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามพึง
ประสงค์ตามมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด  
6. ทบทวนการสื่อสาร PLOs และ
พิจารณาประเมินความเข้าใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่หลักสูตรได้ก าหนด (จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มนิสิตส่วนใหญ่ไมท่ราบ 
PLOs)  
7. พิจารณาด าเนนิการตาม Addendum 
ในข้อ a เก่ียวกับการอ้างอิงหรือ
เปรียบเทียบกับ Qualification 
Framework         
1. พิจารณาการสร้าง CLOs ทุกรายวิชา
ที่ถอดมาจาก PLOs ในประเด็นของสาระ
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) จุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
;PLO 1, PLO 4, และPLO 5  (จาก
เอกสาร SAR หน้า 28)  
1. มีการก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ทั้งภายใน และภายนอก (จากตาราง 1.4-
1 เอกสาร SAR หน้า 29 ประกอบตาราง 
2.3-1 เอกสาร SAR หน้า 36)  
2. มีการเก็บข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก จาก
การวิจัย เพื่อก าหนกรอบสมรรถนะ
พยาบาลวชิาชีพในการดูแลสุขภาวะ
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ผา่น 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และสนทนา
กลุ่ม มาพิจารณาในการก าหนด PLOs 
(จากเอกสาร SAR หน้า 29)   
3. ผู้มีส่วนได้เสยีที่ส าคัญของหลักสูตร 
คือ สภาการพยาบาล (จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารและผู้รบัผิดชอบหลักสตูร)   
1. หลักสูตรมีการก าหนด YLO ครบทั้ง 2 
ชั้นปี (จากตาราง 1.5-1 ใน SAR หน้า 
30-32)   
2. หลักสูตรก าหนดแนวทางการประเมิน
การบรรลุ PLOs ไว้ใน 2 รูปแบบ คือ 
สอบ Comprehensive และสอบ
วิทยานพินธ์ (จากการสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  
-หลักสูตรมีกระบวนการซ่อมเสริมเพื่อให้
ผู้เรยีนบรรลุ PLOs ของหลักสูตรได้  

และล าดับการเรียนรู้  
  
1. PLOs บางข้อ สามารถเป็นได้ทั้ง 
GLOs และ PLOs โดยอาจพิจารณา
กระจายเป็น Sub-PLOs เพื่อจ าแนกให้
เห็นได้ชัดเจนมายิ่งขึ้น  
1. พิจารณาทบทวนการก าหนดกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตร 
โดยเฉพาะผู้มสี่วนได้สว่นเสียภายนอก 
(External stakeholder) จะชว่ยท าให้
หลักสูตรทราบน้ าหนักความส าคัญเพื่อ
วางแผนในการจัดเก็บข้อมูลมาใช้ในการ
ก าหนด PLOs  
2. พิจารณาการกรองความจ าเป็น 
(needs, requirements) ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหลักสูตร โดยเฉพาะผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกในการก าหนด PLOs   
3. การแสดงความสอดคล้องของ PLOs 
กับความ  
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่
ระบุชัดวา่ตอบสนองในเร่ืองใด จะท าให้
ทราบวา่ผลลัพธ์การเรียนรู้มุ่งเปา้เพื่อ
ตลอดสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสีย  
1. พิจารณาทบทวนการประเมินผลการ
บรรลุ PLOs ว่ามีการประเมินครบถ้วน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ทั้ง K S A   
2. พิจารณาวิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลการบรรลุที่คาดหวังที่ได้
วางแผนไว้   
3. พิจารณาระยะเวลาที่ท าให้บรรลุ 
PLOsของแต่ละข้อ จะช่วยให้หลักสูตร
ติดตาม ประเมนิการบรรลุหรือไม่
บรรลุผล PLOs ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ PLOs 
ทั้งหมดในช่วงเวลาทีผู่้เรียนอยู่ใน
หลักสูตร  

AUN. 2 Programme 
Structure and Content () 

1. Programme Specification มี
รายละเอียดเนื้อหาตาม มคอ. 2 ที่ผ่าน

1. พิจารณาทบทวนข้อมูลของ 
Programme และ course 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) จุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
การรับรองจากส่วนที่เก่ียวข้อง พร้อมใช้
งาน และมีช่องทางการสื่อสารหลักสูตร
ไปยังผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายวิธี(จาก
เอกสาร SAR หน้า 33-34)  
2. Course specification ปรากฏใน
รูปแบบของ มคอ.3 มคอ.4 ประกอบด้วย 
ข้อบังคับรายวิชา CLOs กลยทุธ์การเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลและมีการ
สื่อสารไปยังผู้มสี่วนได้เสีย (จากเอกสาร 
SAR หน้า 34-35)  
  
1.มีการส ารวจความต้องการ ความเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเช่น 
แพทย์ด้ายเวชศาสตร์ฟืน้ฟู/แพทย์ทั่วไป, 
พยาบาล, ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้บริการ 
(จากเอกสาร SAR หน้า 36)  
2.มีการน าข้อคิดเห็น/เสนอแนะจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกมาออกแบบ
หลักสูตร (จากเอกสาร SAR หน้า 36)  
2. มีการกระจายความรับผิดชอบ PLOs 
ลงสู่ รายวชิา (จากตาราง 1.2-1 เอกสาร 
SAR หน้า 36-38)  
1. หลักสูตรจัดเรียงล าดับรายวชิาจาก
พื้นฐาน ขั้นกลาง และเฉพาะทาง/บูรณา
การ (จากเอกสาร SAR หน้า 36-38)  
2. วิชาพื้นฐานถูกก าหนดมาจากสภา
วิชาชีพ (จากการสัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร)  
  
1. หลักสูตรมีวิชาเอกเลือกที่ผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนได้ในช่วงชัน้ปีที่ 2 
ภาคต้น (จากเอกสาร SAR หน้า 39)  
2. หลักสูตรมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถที่จะเลือกหัวข้อในการน าเสนอ
งานได้ตามความสนใจของตนเอง (จาก
การสัมภาษณ์ผู้เรียน)  
  
  

specifications ตาม bullet ของ AUN-
QA guideline หนา้ 20 จะชว่ยท าให้
ข้อมูลที่ต้องการจะสื่อสารครบถว้น 
(comprehensive)  
2. พิจารณาข้อมูลของ Programme 
และ course specifications ในสื่อต่าง 
ๆ ที่หลักสูตรใช้เป็นข้อมูลเดียวกันกับ 
มคอ.2 ที่อนุมัติแล้ว (up-to-date)  
3. ทบทวนการสื่อสารข้อมูลของ 
Programme และ course 
specifications และพิจารณาประเมิน
ความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
หลักสูตรได้ก าหนด รวมถึงพิจารณา
ตรวจสอบว่าสามารถเข้าถึงที่มีการ
เผยแพร่ได้หรือไม่ (จากการตรวจสอ
รายละเอียดหลักสูตรที่ได้มีการเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของคณะ)       
1.พิจารณาการน า PLOs ไปสร้าง 
essential content: Knowledge (K), 
Attitude (A) และ Skill (S) และน าไป
ก าหนดเนื้อหาสาระของรายวชิาท าให้ได้
รายวิชาในหลักสูตร   
2. พิจารณาใช้ Backward Curriculum 
Design ในการออกแบหลักสูตร  
  
1. -การน าเอาผลสะท้อนผู้มสี่วนได้เสีย
ภายนอกมาใช้ในการออกแบบหลักสูตร 
จะต้องเป็นผู้มสี่วนได้เสียที่เคยมคีวาม
เก่ียวข้องกับหลักสูตรมาก่อน จึงจะ
สามารถให้ผลสะท้อนต่อหลักสตูรได้อย่าง
ถูกต้อง โดยจากการสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบวา่ ยังมีความใน
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตามเกณฑ์
ในข้อ 1.1 และ 1.4 กับ เกณฑ์ข้อ 2.3 ซึ่ง
อาจส่งผลต่อการน าเอาข้อมูลมาใช้ในการ
ออกแบบหลักสูตรได้  
2. พิจารณาการวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับ 
การกรองข้อมูลที่จ าเป็น จากกลุม่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) จุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
ภายนอก (external stakeholders) ใน
การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตร   
3. ทบทวนกระบวนการทีไ่ด้มาของข้อมูล
ป้อนกลับของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
วิเคราะห์ว่าเป็นข้อมูลป้อนกลับที่จ าเป็น
ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่  
1. จากตาราง 1.2-1 ใน SAR หน้า 36-38 
พบว่าบางรายวิชาเข้ามารบัผิดชอบ 
PLOs หลายข้อ เช่น วิชาการปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูงในผู้สูงอายุ 1 และ 2 โดย
มีการเข้ามารับผิดชอบ PLO จ านวน 6 
ข้อ จาก 9 ข้อ    
2. บางรายวชิาที่มีการรับ PLO เดียวกัน
แต่มีการจัดการเรียนการสอนพร้อมกัน 
ซึ่งอาจส่งผลต่อล าดับการเรียนรู ้(จาก
การสัมภาษณ์ผู้เรียน)  
  
1. พิจารณาทบทวนล าดบัการเรียนรู้ 
(learning level) ของรายวชิาจาก
ระดับพื้นฐานสู่ระดบักลาง ไปจนถึง
ระดับสูง ที่สอดคล้องกับผลลัพธก์าร
เรียนรู้   
2. การจัดวางล าดับเนื้อหาของรายวิชา ที่
สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ เช่น ความ
สอดคล้องของเนื้อหากับ YLOs จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดความ เชื่อมโยงรายวิชาและ
ระดับการเรียนรู้ จะสง่ผล ต่อการบรรลุ 
PLOs ของหลักสูตร  
  
  
1. จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนพบว่า ยังมี
ข้อจ ากัดในการเลือกเรียนรายวิชาเอก
เลือกตามความต้องการที่แท้จรงิ  
2. การพิจารณาความเปน็ไปได้ในการเปิด
รายวิชาเอกเลือกตามที่ได้มีการก าหนดไว้
ในหลักสูตรที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้จริงจะช่วยท าให้ผู้เรียนมทีางเลือก
ได้มากยิ่งขึ้น  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) จุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
1. การจัดเก็บข้อมูลความคาดหวังและ
ความต้องการ ของผู้มีส่วนได้เสยีอย่าง
ครอบคลุม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ มีสว่นได้เสีย
หลักที่ส่งต่อหลักสูตร   
2. การประเมินความสอดคล้องของ
หลักสูตรต่อความ ต้องการหรือความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จะท าให้เห็น
ได้ว่ายงัขาดในส่วนใด เพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงเพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วน  
3. การมีส่วนร่วมในการปรับปรงุหลักสูตร 
โดยผ่านการปรึกษาหารือเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกันในระหว่างผู้สอน จะท าให้
การด าเนินการของหลักสูตรเปน็ไปใน
ทิศทางเดียวกัน   

AUN. 3 Teaching and 
Learning Approach () 

1. ในปี 2564 ใช้ปรัชญาการศึกษาของ
หลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
โดย “เน้นการสรา้งความรู้จาก
ประสบการณ์” ซึ่งมีความคลา้ยคลึงกับ
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
“ประสบการณส์ร้างปัญญา” ทีม่ีการ
ประกาศใช้ในปี 2565 โดยมีการเผยแพร่
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ อาจารย์ผู้สอน
และนิสติ (จากเอกสาร SAR หนา้ 41-42)  
  
หลักสูตร ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
โดยผู้สอนจะมีการพิจารณาปรับต่อเมื่อไม่
ส่งผลต่อการบรรลุ PLOs และ CLOs  
1. หลักสูตรก าหนดทุกรายวิชามีแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบตัิแบบมสี่วนร่วม ให้ผู้เรียนไดฝ้ึก
ปฏิบัติ (จากเอกสาร SAR หน้า 43-45 
และสัมภาษณ์อาจารยผ์ู้สอน, ผูเ้รียน)  
  
1. หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ในหลาย
รูปแบบ เชน่ problem-based 
learning, project-based learning, 
activity-based learning และ case-
based learning (จากเอกสาร SAR หน้า 

1. พิจารณาทบทวนการสื่อสาร และ
ความเข้าใจปรัชญาการศึกษาทีไ่ด้สื่อสาร
กับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลักสูตรได้
ก าหนด   
  
1. พิจารณาทบทวนการได้มีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในการวางแผน ตัดสินใจ ที่
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
และสอดคล้องกับ CLOs  
2. การพิจารณาประเมินผลของการบรรลุ 
CLOs ของรายวิชาที่เกิดจากการให้
ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
และตัดสนิใจในกิจกรรมการเรียนการ
สอนของรายวิชา  
  
1.พิจารณาประเมินรปูแบบกิจกรรมว่ามี
ความสอดคล้องกับ CLOs   
1. พิจารณาความหลากหลายของวิธีการ
สอนที่หลากหลาย และกิจกรรมที่ช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาค้นพบกระบวนการที่สง่เสริม
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเองได้  
2. พิจารณาทบทวนทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทีน่ักศึกษาไดฝ้ึกบ่มเพาะ 
รวมทั้งรายวิชาต่าง ๆ ที่รองรับ (จากการ
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) จุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
43)  
2. หลักสูตรได้ก าหนด Life-Long 
Learning ใน 5  ประเดน็ (จากเอกสาร 
SAR หน้า 45)  
  
1. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริม 4 ประเด็นหลักในเรื่องของ การ
มีแนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการณ์ (การ
รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ, การ
ท างานเปน็ทีม) แนวความคิดสรา้งสรรค์
ใหม่ องค์ความรู้ใหม่ และความคิดเชิง
นวัตกรรม (จากเอกสาร SAR หน้า 45-
46 จากการสัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์)  
1. หลักสูตรมีการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบของ มคอ.5 และ 6 และมีการจัด
ประชุมเพื่อทบทวนผลการด าเนนิการ 
(จากเอกสาร SAR หน้า 46)  
  

สัมภาษณ์กลุ่มผู้เรียน ไม่ทราบทกัษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต)  
3. ความสอดคล้อง Life-Long Learning 
ต่อความต้องการของตลาดแรงงานและ
ผู้ใช้บัณฑิต  
4. Life-Long Learning อาจอยู่ใน
ลักษณะของกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
ไม่จ าเปน็ต้องกระจายลงสูทุ่กรายวิชา แต่
อย่างไรก็ตามจะต้องมีการวัดประเมินผล
การบรรลุ  
5. จากการสัมภาษณ์ผูส้อน พบว่า มี
ความเข้าใจว่าหลักสูตรมุ่งเนน้เร่ืองของ
การสืบค้น และการท าวิจัย  
  
1. พิจารณาระดับการเรียนรู้ของจารย์
และนิสติในประเดน็ของแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการณ์ แนวความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ องค์ความรู้ใหม่ และความคิดเชิง
นวัตกรรม  
  
1. ทบทวนการการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาเพื่อปรบัปรุง
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
บรรลุ CLOs และสอดคล้องกบั PLOs  
2. พิจารณากระบวนการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคการใช้งาน (needs of 
industry) มากข้ึน  

AUN. 4 Student 
Assessment () 

1.หลักสูตรก าหนดวิธีการประเมิน
นักศึกษาหลายวิธีและทุกวิธีมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระดบัหลักสูตร 
(PLOs) และ ระดับรายวิชา (CLOs) (จาก
เอกสาร SAR หน้า 48-51)  
  
1. การประเมินผลการเรียนรู้ระดับ
รายวิชาของหลักสูตร ได้ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานและการให้ระดับผลการศึกษา
ใช้วิธีการอิงเกณฑ์ที่ก าหนดส าหรับนิสิต  
2. หลักสูตรมีการก าหนดรูปแบบและ

1. พิจารณาวิธีการประเมนิที่หลากหลาย
วิธี เคร่ืองมือที่ใช้ และเกณฑ์ที่ใช้วัดการ
บรรลุ CLOs ทุกรายวิชา และสอดคล้อง
กับ PLOs และ learning objectives   
1.การมีช่องทางการอุทธรณ์ผลการเรียนที่
มีความเฉพาะเจาะจง จะช่วยท าให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงช่องทางการร้องเรียนนัน้ๆ ได้
อย่างถูกต้อง รวมถึงการสื่อสารเพื่อให้
ผู้เรียนทราบกระบวนการอุทธรณ์ที่เป็น
ทางการ  
2.การพิจารณาระบุ Detail of 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) จุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
วิธีการประเมินเพื่อเป็นแนวพื้นฐานใน
การวัดประเมินผลรวมถึงสัดสว่นของ
คะแนน (จากการสัมภาษณ์ผูส้อน)  
3. มีช่องทางและระบบจัดการรับเร่ือง 
อุทธรณ์/ร้องทุกข์/ร้องเรียน (จากเอกสาร 
SAR หน้า 52)  
4. ผู้เรยีนสามารถสอบถามถึงรายละเอียด
การวัดประเมินผลไดโ้ดยตรงจากผู้สอน
และได้รับค าชี้แจง้อย่างครบถ้วน ใน
ช่องทางที่ไม่เปน็ทางการ (จากการ
สัมภาษณ์อาจารย์และผู้เรียน)  
1. หลักสูตรมีการติดตามความกา้วหน้า
ของผู้เรียนผ่านอาจารย์ทีป่รึกษาและ
อาจารย์ผู้สอน (จากการสัมภาษณ์ผู้เรียน)  
2. หลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานในการ
ส าเร็จการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลยัและสภาวชิาชีพ (จากการ
สัมภาษณ์ผูส้อน)  
1. หลักสูตรมีการจัดท าพิมพ์เขียวข้อสอบ
เพื่อวิเคราะห์ถึงความถูกต้อง (จาก
เอกสาร SAR หน้า 52)  
2. มีกระบวนการประเมินผู้เรียนใน
ลักษณะที่เปน็ rubrics และ marking 
schemes และมีการทวนสอบความ
ถูกต้อง (จากเอกสาร SAR หน้า 52 และ
สัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์)  
  
1. ทุกรายวิชามีการวัดและประเมินที่
สะท้อนถึงการบรรลุ CLOs ซึ่งถา่ยทอด
มาจาก PLOs (จากสัมภาษณ์กลุ่ม
อาจารย์)  
  
1. หลักสูตรมีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
ผู้เรียนอย่างทนัท้วงทีเพื่อให้สามารถแก้ไข
ปรับปรุงได้อย่างมนัท้วงที โดยมชี่องทาง
ในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (จากการ
สัมภาษณ์ผู้เรียนและผูส้อน)  
2. หลักสูตรมีการก าหนดระยะเวลาใน

Assessment เพื่อผู้เรียนทราบ
รายละเอียดที่จ าเป็นในการวัดประเมินผล
ที่มีความชัดเจน, มีการสื่อสาร และ
น าไปใช้อย่างสม่ าเสมอกับผู้เรียนทุกคน  
  
  
1. พิจารณาก าหนดระบบ/กระบวนการ
ติดตามความกา้วหน้า รวมถึงขอ้ก าหนด
ในการส าเร็จการศึกษาทีช่ัดเจน และมี
การสื่อสารไปยังผู้เรียน  
2. พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของการก าหนด
มาตรฐาน (standards) และกระบวนการ
ติดตามความกา้วหน้าของผู้เรียนใน
ประเด็น ความสามารถในการส าเร็จตาม
แผนการศึกษา และ การบรรลุ CLO ของ
ผู้เรียน  
3. การประเมินการรับรู้และความเข้าใจ
ของผู้เรียนต่อเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
และความก้าวหน้าของผู้เรียน จะช่วยท า
ให้ผู้เรียนประเมินตนเองได้ และยังช่วยให้
สามารถติดตามความก้าวหน้าและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  
  
1.ประเมินเคร่ืองมือการวัดประเมินผล
การเรียนรู้ควรวัดได้ตรงตาม CLOs, ตรง
กับสิ่งที่ต้องการวัด, มีความคงเส้นคงวา 
และปราศจากความล าเอียง   
2.พิจารณาทบทวน Rubric ซึ่งอาจ
จ าเป็นต้องมี Descriptor ที่ให้เกิดความ
เข้าใจที่เพียงพอ มิฉะนั้นอาจเปน็ 
Marking Schemes  
3.พิจารณาระบุถึงก าหนดเวลาที่จะใช้ใน
การประเมิน (Timeline) ข้อก าหนด 
(Regulation) ที่จะต้องมีความชัดเจน
และแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องไดร้ับทราบ  
  
1. ทบทวนกระบวนการวัดผลของ
รายวิชาที่สอดคล้องกับ CLOs   
2. การประเมินความสอดคล้องระหว่าง 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) จุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนตามแต่
ละชนิดของการประเมิน (จาก SAR หน้า 
53)  
1. มีระบบทบทวนกระบวนการจัดการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิต 
อาจารย์ และอาจารย์พี่เลี้ยง และ
ผู้รับบริการ เพื่อน ามาใช้เปน็แนวทางใน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (จากเอกสาร 
SAR หน้า 54)  
2. หลักสูตรมีการให้ผู้เรียนสะท้อนการวัด
ประเมินผลในทุกรายวชิา (จาก SAR หน้า 
53)  
  

CLOs, YLOs และ PLOs จะท าให้เกิด
ความเชื่อมั่นต่อการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ 
PLOs ของหลักสูตร และน าไปปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม  
  
1.การให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผูเ้รียน
อย่างถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสมของ
การวัดผลในแตล่ะลักษณะจะชว่ยท าให้
ผู้เรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขการศึกษาได้
อย่างทันทว้งที ทัง้นี้การประเมินข้อมูล
สะท้อนกลบัไม่จ าเป็นต้องสะท้อนเป็น
รายบุคคลอาจอยู่ในลักษณะภาพรวมก็ได้  
2.การก าหนดเวลาในการให้ข้อมูลสะท้อน
กลับที่มีความชัดเจนของการวัดผลในแต่
ละลักษณะ  
  
1. ทบทวนกระบวนการวัดผลของ
รายวิชา วิธีการ เคร่ืองมือที่ใช้ ที่สามารถ
วัดได้ตรงกับ CLOs   
2. พิจารณาทบทวนกระบวนการประเมิน
ผู้เรียน เพื่อปรับปรุงพฒันาและตรงกับ
ความต้องการภาคการใช้งาน  

AUN. 5 Academic Staff () 1. มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง เพื่อให้
เพียงต่อการเรียนการสอนและการวิจัย 
(SAR หน้า 53)  
1. จากการสัมภาษณ์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตรพบว่า มีการค านวณภาระงาน
ของอาจารย์ผู้สอนเปน็ประจ า  
2. มีการค านวณค่า FTE รายบคุคลของ
หลักสูตร (จาก SAR หน้า 58)  
  
1. หลักสูตรมีการก าหนดสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการโดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ UP-PSF รวมถึงมีการก าหนด PA 
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลทีค่รอบคุ
ลมพันธกิจทั้ง 4 ดา้น อีกทั้งมีการ
ก าหนดให้ต้องมีสมรรถนะด้านการปฏิบัติ

1.พิจารณาท าความเข้าใจค าวา่ แผน
อัตราก าลัง กับ แผนพัฒนาอาจารย์  
2. พิจารณาก ากับกับตดิตามการ
ด าเนินการตามแผน  
3. พิจารณาจัดท าแผนอักตราก าลังที่
ครอบคลุมถึงกรณีอาจารย์ลาออก
กลางคันหรือรองรับการเกษียณอายุ  
4. การท าแผนอัตราก าลังจะต้องช่วยใน
การคุณภาพและปริมาณของอาจารย์ที่
ตอบสนองต่อพันธกิจหลัก 3 ด้าน โดยมี
การก าหนดเป็นตัวชี้วัดทีส่ามารถน าไป
ประเมินได้  
5. การประเมินแผนอัตราก าลังที่
ตอบสนองต่อความต้องการในแต่ละด้าน 
จะช่วยท าให้การด าเนนิการขอหลักสูตร



19 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) จุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
วิชาชีพพยาบาล (Faculty Practice) 
(จาก SAR หน้า 59)  
2. อาจารย์ประจ าหลักสตูรจะตอ้งได้รับ
การอบรม OBE/CLO/AUN-QA (จาก
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร)  
  
1. หลักสูตรมีการจัดสรรภาระงาน โดย
พิจารณาความเหมาะสมจากคุณวุฒิ ท า
ให้สอนในรายวิชาได้ตรงกบัความรู้
ความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏบิัติ (จาก 
SAR หน้า 108) ซึ่งสอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร, 
ผู้สอน และผู้เรียน  
1. มีการน าผลการประเมิน PA มาใช้ใน
การพิจารณาขั้นเงนิเดือน และสง่เสริม
การเข้าสู่ต าแหน่งวชิาการ โดยมีการ
เตรียมความพร้อม (จาก SAR หน้า 108)  
  
1.มีการจัดท าคู่มือบุคลากรของคณะ ซึ่งมี
รายละเอียดเก่ียวกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการ 
และมีการสื่อสารไปยงัคณาจารย์ผ่าน
เว็บไซต์ และในที่ประชุมอาจารย์ (จาก 
SAR หน้า 61)  
  
1. หลักสูตรมีการอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะเก่ียวกับ Case Management 
และ Stat Advance โดยถือว่าเป็น
สมรรถนะหนึ่งของอาจารย์ผูส้อนของ
หลักสูตร (จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริการและ
ผู้สอน)  
2. คณะเปิดโอกาสให้คณาจารยส์ามารถที่
จะขอฝึกอบรมพัฒนาตนเอง โดยมี
งบประมาณสนับสนนุอย่างต่อเนื่อง โดยมี 
Individual Plan (จาก SAR หน้า 61)  
1. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์
พัฒนาด้านการเรียนการสอนโดยมีการ
คัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านนวัตกรรมการ

เป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล  
1.ค่า FTEs ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 1.45:1 ซึ่งยัง
อยู่สูงกว่าที่สภาการพยาบาลก าหนดไว้ที่ 
1.5:1 แต่อย่างไรก็ตามจ าเป็นทีจ่ะต้องค า
นึกถึงจ านวนผู้เรียนที่อาจจะเพิม่ขึ้นในปี
การศึกษาถัดไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบ  
2.พิจารณาน าเอาค่า FTE ของป ี2564 
ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุง
ภาระงาน  
1.การก าหนดสมรรถนะที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของหลักสูตรที่มีความ
ชัดเจน จะช่วยท าให้ผู้สอนประเมินตนเอง
ได้ในเบื้องต้น   
-พิจารณาประเมินการสื่อสารสมรรถนะ
อยู่ในระดับใด  
2.พิจารณาน าผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงหรือก าหนดรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะ  
1.การวิเคราะห์และประเมินการกระจาย
ภาระงานโดยมสี่วนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
จะช่วยท าให้มีการแบ่งสัดส่วนภาระงาน
ได้เหมาะสมและเอ้ือต่อภาระงานของแต่
ละบุคคลได้  
1.การพิจารณาถึงการประเมินความ
สอดคล้องของพันธกิจทั้ง 4 ด้านกับการ
พิจารณาให้ความชอบ ที่จะส่งตอ่การ
พัฒนาหลักสูตร  
1. การพิจารณาประเมินการให้สิทธิ
ประโยชน์ หรือผลประโยชน์ ทีส่ง่ผลต่อ
การจูงใจให้หลักสูตรมีการพัฒนาหรือการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร  
2. พิจารณาประเมินการรับรู้ต่อสิ่งที่ได้มี
การสื่อสารนอกเหนือจากภาระงาน เชน่ 
ประมวลจริยธรรมของสถาบนั เป็นตน้  
  
1. การพิจารณาเข้าอบรมหรือพัฒนา
ตนเองที่ตอบสนองความต้องการของ
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) จุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
เรียนการสอนของคณะ ซึ่งจูงใจจากการ
ยื่น UP-PSF ซึ่งได้รับจากการอบรมของ
คณะ เพื่อยกย่องและสร้างแรงจงูใจ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดงบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมการท าวิจัย (จาก SAR หน้า 61-
62) ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของ
ผู้สอน  
  

หลักสูตร (Program performance)   
2. มีการกระบวนการในการในการส ารวจ
ความต้องการฝึกอบรมอย่างเปน็ระบบคือ 
มีการก าหนดผู้รับผดิชอบ มีการก าหนด
วิธีการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
และการด าเนนิการตามขัน้ตอน เช่น มี
การวิเคราะห์ need แล้วน ามากลั่นกรอง
เพื่อให้ความต้องการที่แท้จริง แล้วน าไป
ด าเนินการอย่างใดๆต่อไป  
1. พิจารณาประเมินทบทวนวา่การให้
รางวัลยกย่องหรือการส่งเสริมให้มีการท า
ผลงานทางวชิาการ สง่ผลต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและคุณภาพของ
งานวิจยั  

AUN. 6 Student Support 
Services () 

1. หลักสูตรอาศัยนโยบายและ
กระบวนการรับเข้า ผา่นระบบของ
มหาวิทยาลยั โดยมีการทบทวนวิธีการรับ
และเกณฑ์ทุกปี และมีการสื่อสารผ่าน
ช่องทางที่ช่องทางตา่งๆ ที่คณะและ
มหาวิทยาลยัได้จัดไว้ให้ (จาก SAR หน้า 
64)   
-หลักสูตรมีแผนในการสนับสนนุทางด้าน
วิชาการ ทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว 
(จาก SAR หน้า 64-65)  
1.หลักสูตรการติดตามความก้าวหน้า, ผล
การเรียน และภาระการเรียนของนิสิต
ผ่านระบบอาจารย์ทีป่รึกษา โดยมี
ช่องทางทั้งที่เปน็ทางการและไมเ่ป็น
ทางการ (จาก SAR หน้า 65)  
1.หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่มุ่งเน้นการสบืค้นข้อมูล (จาก 
SAR หน้า 65)  
1.หลักสูตรมีการก าหนดสมรรถนะของ
สายสนับสนนุตามต าแหน่งงาน เช่น ต้อง
มีสมรรถะด้านการใช้ระบบ ithesis และ 
Endnote เปน็ต้น (จาก SAR หน้า 65-
66 และจากการสัมภาษณ์บุคลากรสาย
สนับสนนุ)  
1. หลักสูตรมีการวางแผนก าหนดคู่เทียบ

1. พิจารณาประเมินการรับรู้ของ
รายละเอียดการรับเข้า ในแต่ละกลุ่มและ
ในแต่ละรอบการรับเข้า   
2. พิจารณาทบทวนความถูกต้องตรงกัน
และมีความครบถ้วนของรายละเอียดที่ได้
มีการเผยแพร่ในแต่ละช่องทาง  
  
1. พิจารณาก าหนดแผนที่ครอบคลุมถึง
การสนับสนนุที่ไมท่างวิชาการ เพื่อให้
ผู้เรียนอยู่และเรียนได้อยา่งมีความสุข  
2. พิจารณาประเมินสิ่งสนับสนนุถึงความ
สอดคล้องกับพันธกิจทัง้ 3 ด้าน  
3. การก ากับติดตามคุณภาพและความ
เพียงพอของสิ่งสนับสนนุที่ตอบสนองต่อ
พันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน  
1.การก าหนดเกณฑ์ที่มีความชัดเจน 
รวมถึงสร้างระบบก ากับตดิตามที่จ าเป็น 
ซึ่งระบบต้องมีการระบุถึงสิง่ที่ตอ้งสิ่งที่
ต้องการก ากับติดตาม, ติดตามโดยใคร, 
ติดตามเม่ือไหร่ และติดตามอยา่งไร โดย
จ าต้องมีการคาดการณผ์ลของการ
ด าเนินการด้วยว่าจะมีผลลัพธ์เชน่ไร เพื่อ
ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ  
2.พิจารณาน าข้อมูลที่มีการบนัทึกมา
วิเคราะห์และให้ผลสะท้อนกลับที่จะเป็น
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) จุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
กับบัณฑิตวทิยาลัย ม.เชียงใหม่ (จาก 
SAR หน้า 66)  

และเหมาะสมแก่ผู้เรียน  
  
1.พิจารณาประเมินถึงการช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาประสบการณ์การเรียนรูแ้ละ
ความสามารถในการท างาน  
2.จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนพบวา่ มีความ
ต้องการกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ในสถานการณ์ที่เสมือนจริงได้ เช่น การ
เจาะเลือด หรือการท าความสะอาด
อุปกรณ์ที่เสมือนจริง  
1.การพิจารณาก าหนดสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุนด้านที่ต้องสนอง
ต่อการด าเนินการของหลักสูตร เพื่อให้
ผู้เรียนอยู่และเรียนอย่างมีความสุข และ
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างแท้จริง  
2.จากการสัมภาษณ์สนับสนนุ พบว่า ไม่
เคยได้รับการประเมินจากผู้เรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้เรียน  
  
1.พิจารณาก าหนดสิง่สนับสนุนผู้เรียนที่
ต้องได้รับการประเมนิ และน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนา  
2.การก าหนดคู่เทียบ จ าเปน็ต้องมีการ
เลือกคู่เทียบที่มีผลการด าเนนิงานหรือ
แนวปฏิบัตทิี่ดีกว่า และจ าเป็นทีจ่ะต้อง
ทราบแนวทางการด าเนนิงาน เพื่อ
น ามาใช้ออกแบบวิธีการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร  
  

AUN. 7 Facilities and 
Infrastructure () 

1.หลักสูตรมีการอาศัยสิ่งสนบัสนุน
ทางการภาพเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอน โดยอาศัยการจัดสรรจากแหล่ง
ฝึก คือ รพ.พะเยา และ รพ.นครพิงค์ ซึ่ง
มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอนตาม CLOs (จาก SAR หนา้ 69)  
1.หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน โดยอุปกรณ์มีความ
ทันสมัยและช่วยในการเรียนรู้ไดเ้ป็นอย่าง

1.การประเมินความเพียงพอ จะท าให้
หลักสูตรทราบถึงศักยภาพของแหล่งฝึก 
รวมถึงจ านวนของกรณีที่สามารถใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษา  
  
1.พิจารณาก าหนดห้องปฏิบตัิการที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน
วิชาปฏิบัติ  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) จุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
ดี เช่น หุ่นSimulation (จากการ
สัมภาษณ์ผูส้อน)  
1.คณะมีการให้ห้องสมุดภายในคณะ โดย
มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
ห้องสมุด (จากการ Site visit)  
2.หลักสูตรมีการอาศัยระบบการ
ให้บริการของศูนย์บรรณาสารและการ
เรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยที่มีการให้บริการ 
eBook และ ฐานข้อมูล ที่มีความ
ครอบคลุมและรองรับการเรียนการสอน
ได้อย่างครบถ้วน (จาก SAR หนา้ 69)  
1.คณะมีการสนับสนนุระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของทั้งอาจารย์และนิสติภายใน
คณะ เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ เป็น
ต้น นอกจากนี้ยงัอาศัยการให้บริการด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากการของ
มหาวิทยาลยั เช่น ระบบที่ใช้ในการสอน
ออนไลน์ตา่งๆ (จาก SAR หน้า 69)  
  
-หลักสูตรอาศัยการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน วิจัย และการบรหิาร
จัดการ รวมถึงมีระบบ VPN เพือ่ให้
สามารถใชบ้ริการภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้ (จาก SAR หน้า 70)  
1.คณะมีการน าเอามาตรฐานความ
ปลอดภัย ISO 45001 มาก าหนดเป็น
แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมถึงมี
การใช้มาตรฐาน UI Green นอกจากนี้
คณะมีการก าหนดแนวปฏิบัติในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 
อีกทั้งอาคารของคณะมีการจัดท าทาง
ลาด รวมถึงออกแบบสิ่งใช้สอยบางอย่าง
ส าหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพเิศษ 
(จากการสัมภาษณ์ของผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  
1.มีกิจกรรม Green office และ 5ส 

2. พิจารณาประเมินถึงความเพยีงพอ 
พร้อมใช้ และทันสมยั  
  
1. พิจารณาประเมินจดัหา eBook ที่
จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และสะดวก
ในการเข้าถึง   
2. พิจารณาประเมินและจัดหา 
ฐานข้อมูลที่มีความจ าเปน็ส าหรับการ
เรียนการสอนหรือการท าวิจัย  
1.พิจารณาวิเคราะห์ระบบเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของอาจารย์ สาย
สนับสนนุ หรือผู้เรียน  
1.พิจารณาประเมินการตอบสนองของ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบรกิาร
วิชาการและการบริหารจัดการอ่ืนๆ ของ
หลักสูตร  
  
1.พิจารณาก าหนดกลุ่มที่อาจมคีวาม
ต้องการเป็นพิเศษ เพื่อก าหนดสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่อาจน ามาใช้รองรับ เช่น 
หญิงมีครรภ์ เป็นต้น   
2.พิจารณาให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ฝึกซ้อมเพื่อเผชิญเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการ หรืออาคารของคณะ  
1.พิจารณาสอบถามความต้องการของ
ผู้เรียนในการใช้พื้นที่ เพื่อให้ตอบสนอง
กับความต้องการของผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงการให้บริการแก่ผู้เรียน
ที่อยู่ห่างออกไปจากที่ตั้ง  
2.ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้ง
กายภาพและจิตวิทยาที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัยและการใช้ชีวิต  
1.ส ารวจความต้องการเกี่ยวกับสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัตกิาร 
รวมถึงประเมินผลที่ตอบสนองตอ่ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  
1.พิจารณาประเมินคุณภาพของสิ่ง
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) จุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
(จาก SAR หน้า 71)  
2.มีการจัดท าพื้นที่กิจกรรมโดยมีหลังคา
ครอบเพื่อให้ผู้เรียนได้มีพื้นที่ในการนัด
ประชุม หรือพูดคุยงาน รวมถึงจดั
กิจกรรมของคณะ (จากการ Site visit)  
1.หลักสูตรมีการก าหนดสมรรถนะของ
สายสนับสนนุตามต าแหน่งงาน เช่น 
บรรณารักษ์ห้องสมุดรับการพัฒนา
สมรรถนะด้านการสืบคน้ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมต่างๆ (จาก SAR หน้า 71)  
  
1.คณะมีการประเมินคุณภาพสิง่สนับสนนุ
และการอ านวยความสะดวก (จาก SAR 
หน้า 71-72)   

สนับสนนุตามเกณฑ์ข้อ 7.1-7.7   
2.น าเอาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียน มา
ก าหนดเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการ
ประเมิน และแก้ไขปรับปรุง  

AUN. 8 Output and 
Outcomes () 

 1.พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย และ
ก าหนดมาตรการในการก ากบัตดิตาม 
เพื่อใช้ในการพัฒนา  
2.พิจารณก าหนดคู่เทียบ โดยการก าหนด
คู่เทียบ จ าเปน็ต้องมีการเลือกคู่เทียบที่มี
ผลการด าเนนิงานหรือแนวปฏบิตัิที่ดีกว่า 
และจ าเปน็ที่จะต้องทราบแนวทางการ
ด าเนินงาน เพื่อน ามาใช้ออกแบบวิธีการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร  
  
1.พิจารณาก าหนดเปา้หมายของหลักสูตร
ว่าต้องการผลิตบัณฑติแบบใดบา้ง และ
ก าหนดกระบวนการก ากับติดตาม  
2.พิจารณาก าหนดคู่เทียบเพื่อน าไปใช้ใน
การปรับปรุง  
1.พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมาย และ
กระบวนการก ากับติดตาม รวมถึงก าหนด
คู่เทียบ  
2.สามารถเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับ
บริบทของหลักสูตรได้  
1.พิจารณาจัดเก็บข้อมูลการบรรลุ 
PLOs/YLOs พร้อมการตั้งค่าเป้าหมาย
และกระบวนการก ากับติดตาม  
  
1.พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายความพึง
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) จุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
พอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมกับ
การก ากับติดตาม และคู่เทียบ เพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุง  

 
ตรวจประเมินโดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 

 
 
 

 
 
 

...........................................................................  
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