!

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ระดับหลักสูตร !
เกณฑ์ AUN QA!
!
ศาสตราจารย์ ภญ. ดร. เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ!

วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559!
ณ ห้องประชุม 101-102 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา!

IQA สกอ.!

P	
  
[4]
อาจารย์!

A	
  

D	
  
C	
  

[5] หลักสูตร !
การเรียนการสอน!
การประเมิน!

[3] !
ผู้เรียน!

!

!

!

[6] สิ่งสนับสนุน!

[1] การกำกับมาตรฐาน!

[2]!
บัณฑิต!

	
  	
  [7]!

[6] !
คุณภาพอาจารย์!

คุณภาพ!
บุคลากรสนับสนุน!

[1-5] !
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักสูตร !
โครงสร้าง& เนื้อหา!
วิธีการเรียนการสอน!
การประเมิน!

[8] !
คุณภาพ!
ผู้เรียนและ
การสนับสนุน!

AUN-QA!

!

!

[11]!
ผลผลิต!

!

[10] Quality Enhancement!

[9] สิ่งสนับสนุนและ
โครงสร้างพื้นฐาน!

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย!
!

!

[1]!
ผล!
การ!
เรียน
รู้ ที่!
คาด
หวัง!
!

[2] ราย
ละเอียด!
หลักสูตร!

[3] โครงสร้าง
และเนื้อหา
หลักสูตร!

[4] วิธี!
การเรียน!
การสอน!

[5] การ
ประเมิน!
ผู้เรียน!

[6] คุณภาพ
บุคลากรสาย
วิชาการ!
!

[7] คุณภาพ
บุคลากรสาย!
สนับสนุน	
  

[8]	
  คุณภาพ	
  
ผู้เรียนและ!
การสนับสนุน	
  

[9] สิ่งอำนวย
ความสะดวก
และโครงสร้าง!
พื้นฐาน !

	
  

!

[10] การสร้างเสริมคุณภาพ!

!
!

การ!
บรรลุ!
เป้า!
หมาย!

!

[11] ผลผลิต!
!

การประกันคุณภาพ!
และการเปรียบเทียบสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ/นานาชาติ!

!

!

The 3rd version of the AUN-QA model for programme level encompasses the
following 11 criteria:
1. Expected Learning Outcomes
2. Programme Specification
3. Programme Structure and Content
4. Teaching and Learning Approach
5. Student Assessment
6. Academic Staff Quality
7. Support Staff Quality
8. Student Quality and Support
9. Facilities and Infrastructure
10. Quality Enhancement
11. Output
The requirements of each AUN-QA criterion are given in a box. To facilitate
implementation and assessment of each criterion, the list of statements of each
criterion is translated into sub-criterion listed in the checklist. The number in brackets
[ ] in the sub-criterion indicates the corresponding statement(s) in the box.
Explanation of key concepts in the criterion is given, where applicable. Diagnostic
questions and sources of evidence are listed to help practitioners to discover their
QA practices. The complete checklist for AUN-QA Assessment at programme level
is documented in Appendix A.

AUN-QA (version 3.0)!
AUN-QA Criterion = Requirement !
เกณฑ์/ข้อกำหนด!
Sub-criterion = ข้อย่อยใน Checklist !
Explanation อธิบาย key concepts ใน criterion!
Diagnostic question & Sources of evidence เป็น
ตัวช่วยสำหรับผู้เริ่มต้นทำให้ตั้งต้น QA practices
ของตนในข้อนั้น ๆ ได้!

2.1

Expected Learning Outcomes

เป็นข้อกำหนดของเกณฑ์!

AUN-QA Criterion 1
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and
reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are
explicit and known to staff and students.
2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning
outcomes which should be aligned to the programme expected learning
outcomes.
3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes
called transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g.
written and oral communication, problem-solving, information technology,
teambuilding skills, etc.
4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders.

1.1
The Criterion
expected1 –learning
outcomes have been
AUN-QA
Checklist
น sub-criterion ใช้ตรวจประเมิน!
clearly formulated and aligned with the visionเป็and
1
Expected
Learning
Outcomes
1 2 3 4 5 6
7
mission
of the
university
[1,2]
1.1 The
The expected
expected learning
learning outcomes
outcomes have
1.2
cover been
both
clearly formulated
and generic
aligned with
vision and
subject
specific and
(i.e.the
transferable)
mission of the university [1,2]
learning
outcomes [3]
1.2 The expected learning outcomes cover both
1.3 The
expected
learning
clearly
reflect the
subject
specific
and outcomes
generic (i.e.
transferable)
requirements
of the[3]
stakeholders [4]
learning outcomes
1.3 The expected learning outcomes clearly
reflect
the
Overall
opinion
requirements of the stakeholders [4]
Overall opinion

Explanation
Explanation

Outcomes-based education (OBE) can be described as a way in which curriculum is
Outcomes-based
(OBE)
canon
be all
described
as that
a way
in which
curriculum
is
defined,
organisededucation
and directed
based
the things
learners
would
learn and
defined, organised
and directed
on all thethe
things
thatprogramme.
learners would
and
demonstrate
successfully
when based
they complete
study
Thelearn
focus
of
demonstrate successfully when they complete the study programme. The focus of
OBE
is on the results of learning, where the knowledge, skills and attitudes including
OBE is on the results of learning, where the knowledge, skills and attitudes including
habits
to learn
learn are
are clearly
clearly identified
identified and
and
habits of
of mind,
mind, the
the learners
learners are
are expected
expected to
expressed
expressedas
asexpected
expected learning
learning outcomes.
outcomes.
The expected
expected learning
learning outcomes,
outcomes, which
which are
The
are formulated
formulated from
from the
the needs
needs of
of the
the
stakeholders, form the starting point of the programme design. Learning outcomes
stakeholders,
form the starting point of the programme design. Learning outcomes
are concerned with the achievements of the learner rather than the intentions of the
are
concerned
achievements
of the goals
learner
than the
intentions
of the
teacher,
whichwith
are the
often
written as aims,
or rather
objectives
of the
programme.
teacher, which are often written as aims, goals or objectives of the programme.

Learning outcomes should be written in a way where learning is translated into
observable and measurable results which can be demonstrated and assessed.

Diagnostic Questions
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

What is the purpose of the study programme?
What are the expected learning outcomes?
How are the expected learning outcomes formulated?
Do the learning outcomes reflect the vision and mission of the university,
faculty or department?
Does the labour market set any specific requirements for graduates to meet?
To what extent is the content of the programme tuned to the labour market?
Is there a well-defined job profile?
How are the learning outcomes made known to staff and students?
Are the learning outcomes measurable and achievable? How?
To what extent have the learning outcomes been achieved?
Are learning outcomes being reviewed periodically?
How are the learning outcomes translated into concrete requirements of the
graduate (i.e. knowledge, skills and attitudes including habits of mind)?

Sources of Evidence
Programme and course specifications
Course brochure and prospectus or bulletin
Skills matrix
Stakeholders’ input
University and faculty websites
Curriculum review minutes and documents
Accreditation and benchmarking reports

Self-Assessment Report (SAR)
Not just descriptive
But also analytical
Evaluation of problems
Indicate how to deal with the problems
Objective evidences
(information & data)

Ra$ng	
  	
  

Meaning	
  	
  

Descrip$on	
  

Ac$on	
  

1	
  

Absolutely	
  	
  
Inadequate	
  

	
  	
  	
  The	
  QA	
  prac+ce	
  to	
  fulﬁll	
   There	
  are	
  no	
  plans,	
   Immediate	
  
the	
  criterion	
  is	
  not	
  
documents,	
  
improvement	
  must	
  
implemented.	
  	
  
evidences	
  or	
  results	
   be	
  made	
  
available.	
  

2	
  

Inadequate	
  
and	
  
Improvement	
  
is	
  Necessary	
  

	
  	
  	
  The	
  QA	
  prac+ce	
  to	
  fulﬁll	
  
the	
  criterion	
  is	
  s-ll	
  at	
  its	
  
planning	
  stage	
  or	
  is	
  
inadequate	
  where	
  
improvement	
  is	
  
necessary.	
  

There	
  is	
  li>le	
  
document	
  or	
  
evidence	
  available.	
  
	
  

Performance	
  of	
  the	
  
QA	
  prac+ce	
  shows	
  
li>le	
  or	
  poor	
  
results.	
  
	
  

3	
  

Inadequate	
  
but	
  Minor	
  
Improvement	
  
Will	
  Make	
  It	
  
Adequate	
  

	
  	
  	
  The	
  QA	
  prac+ce	
  to	
  fulﬁll	
  
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	
  prac+ce	
  shows	
  
inconsistent	
  or	
  
some	
  results.	
  
	
  

4	
  

Adequate	
  as	
  
Expected	
  

	
  	
  	
  The	
  QA	
  prac+ce	
  to	
  fulﬁll	
  the	
  criterion	
  is	
  
adequate	
  and	
  evidences	
  support	
  that	
  it	
  has	
  
been	
  fully	
  implemented.	
  
	
  	
  	
  	
  

Performance	
  of	
  the	
  
QA	
  prac+ce	
  shows	
  
consistent	
  results	
  as	
  
expected.	
  

Ra$ng	
  	
  

Meaning	
  	
  

Descrip$on	
  
	
  	
  	
  The	
  QA	
  prac+ce	
  to	
  fulﬁll	
   Evidences	
  support	
  
the	
  criterion	
  is	
  be9er	
  
that	
  it	
  has	
  been	
  
than	
  adequate.	
  
eﬃciently	
  
implemented.	
  
	
  

Ac$on	
  

5	
  

BeFer	
  Than	
  
Adequate	
  

6	
  

Example	
  of	
  
	
  	
  	
  The	
  QA	
  prac+ce	
  to	
  fulﬁll	
  
Best	
  Prac$ces	
   the	
  criterion	
  is	
  
considered	
  to	
  be	
  example	
  
of	
  best	
  prac-ces	
  in	
  the	
  
ﬁeld.	
  

Evidences	
  support	
  
that	
  it	
  has	
  been	
  
eﬀec+vely	
  
implemented.	
  
	
  

Performance	
  of	
  the	
  
QA	
  prac+ce	
  shows	
  
very	
  good	
  results	
  
and	
  posi+ve	
  
improvement	
  
trend.	
  

7	
  

Excellent	
  
(Example	
  of	
  
World-‐class	
  
or	
  Leading	
  
Prac$ces)	
  

	
  	
  Evidences	
  support	
  
that	
  it	
  has	
  been	
  
innova+vely	
  
implemented.	
  
	
  

Performance	
  of	
  the	
  
QA	
  prac+ce	
  shows	
  
excellent	
  results	
  
and	
  outstanding	
  
improvement	
  
trend.	
  
	
  

	
  	
  	
  The	
  QA	
  prac+ce	
  to	
  fulﬁll	
  
the	
  criterion	
  is	
  
considered	
  to	
  be	
  
excellent	
  or	
  example	
  of	
  
world-‐class	
  prac-ces	
  in	
  
the	
  ﬁeld.	
  
	
  
	
  

Performance	
  of	
  QA	
  
prac+ce	
  shows	
  
good	
  results	
  and	
  
posi+ve	
  
improvement	
  
trend.	
  
	
  

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย!
!

!

[1]!
ผล!
การ!
เรียน
รู้ ที่!
คาด
หวัง!
!

[2] ราย
ละเอียด!
หลักสูตร!

[3] โครงสร้าง
และเนื้อหา
หลักสูตร!

[4] แนวทางการ
จัด !
การเรียนการสอน!

[5] การ
ประเมิน!
ผู้เรียน!

[6] คุณภาพ
บุคลากรสาย
วิชาการ!
!

[7] คุณภาพ
บุคลากรสาย!
สนับสนุน	
  

[8]	
  คุณภาพ	
  
ผู้เรียนและ!
การสนับสนุน	
  

[9] สิ่งอำนวย
ความสะดวก
และโครงสร้าง!
พื้นฐาน !

	
  

!

[10] การสร้างเสริมคุณภาพ!

!
!

การ!
บรรลุ!
เป้า!
หมาย!

!

[11] ผลผลิต!
!

การประกันคุณภาพ!
และการเปรียบเทียบสมรรถนะกับเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ/นานาชาติ!

!

!

w

Expected Learning Outcome (ELO) [C-1]

w Outcome-Based Education (OBE)

[C-1]

w Constructive Alignment

[C-3]

w Educational Philosophy

[C-4]

w Quality Learning

[C-4]

w Performance Management
w Quality Enhancement

[C-6,C-7]
[C-10]

w Stakeholders systematic feedback [C-10]

Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)!
• Staff อาจารย์และบุคลากรสนับสนุน!
• Students ผู้เรียน!
• Alumni ศิษย์เก่า!
• Employers ผู้ใช้บัณฑิต /!
• Labor market ตลาดแรงงาน !

บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย!
Roles of Stakeholders!
w กำหนดผลการเรียนรู้ที่ต้องการ

[C-1]

w รับรู้รายละเอียดของหลักสูตร

[C-2] !

w รับรู้ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร [C-4]!
Feedback
Mechanism

w ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  [C-10]!
w ให้ความคิดเห็นและความพึงพอใจ [C-11]!

2.1

Expected Learning Outcomes

	
  	
  AUN-QA Criterion 1

Expected Learning Outcomes

AUN-QA Criterion 1

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and
reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are
explicit and known to staff and students.
2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning
outcomes which should be aligned to the programme expected learning
outcomes.
3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes
called transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g.
written and oral communication, problem-solving, information technology,
teambuilding skills, etc.
4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders.

Constructive Alignment
(Biggs’ model)

Outcomes-based education (OBE)
ELOs
(Level, Programme, course/subject)
Programme Specification
Programme Structure & Content
(Curriculum Mapping / Skill Matrix)

Teaching & Learning Approach
(Alignment of ELO)

Student Assessment

(Alignment of ELO and Assessment Tasks)

1. Expected Learning Outcomes
Checklist
1.1! The expected learning outcomes have been clearly formulated and
aligned with the vision and mission of the university [1,2]!
การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย!
1.2! The expected learning outcomes cover both subject specific and
generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] !
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ
ศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป!
1.3 ! The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of
the stakeholders [4] !
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างชัดเจน!

การประเมินตนเอง1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง !
Expected Learning Outcome (ELO)!
!

• ELO ของหลักสูตรมาได้อย่างไร!
• สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไหม!
• ELO	
  เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยไหม!
• ได้มีการถ่ายทอด ELO ไปสู่รายวิชาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพื้นฐาน
และที่เฉพาะทางอย่างไร!
• ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างรับรู้ ELO หรือไม่
อย่างไร!

การเขียนรายงาน1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง!
Expected Learning Outcome (ELO)!
• แสดง vision และ mission ของมหาวิทยาลัยและการเป็นที่
รับรู้ของทั้งบุคลากรและผู้เรียน!
• อธิบายที่มาของ ELO ของหลักสูตร (การมีส่วนร่วมจาก ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย) และความสอดคล้องกับ vision และ
mission ของมหาวิทยาลัย!
• การถ่ายทอด ELO ไปสู่รายวิชาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพื้นฐานและ
ที่เฉพาะทาง เน้น OBE!
• การรับรู้ELO ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
!

2.2

Programme Specification

	
  	
  	
  AUN-QA Criterion 2
AUN-QA Criterion 2

Programme Specification

1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme
and course specifications for each programme it offers, and give detailed
information about the programme to help stakeholders make an informed choice
about the programme.
2. Programme specification including course specifications describes the expected
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help
students to understand the teaching and learning methods that enable the
outcome to be achieved; the assessment methods that enable achievement to
be demonstrated; and the relationship of the programme and its study elements.

Explanation
Programme specification is a set of documents that describes the study programme
offered by the university. The programme specification usually encompasses the
following items:
• a summary of programme aims and intended outcomes;
• an outline of the course structure;
• a matrix showing how the programme learning outcomes are achieved
through the courses; and
• a set of course specifications
The programme specification serves:
as a source of information for students and potential students seeking to
understand a programme;
as a source of information for employers, particularly on the knowledge and
transferable skills developed by the programme;
professional and statutory regulatory bodies that accredit higher education
programmes which can lead to entry into a profession or other regulated
occupations. Programme specification should identify those aspects of the
programme that are designed to meet the requirements of the relevant bodies;
institutional and teaching teams to promote discussion and reflection on new and
existing programmes and to ensure that there is common understanding on the
expected learning outcomes of the programme. Programme specification should
enable institutions to satisfy themselves that the designers of the programme are
clear about their expected learning outcomes and that these outcomes can be
achieved and demonstrated. Programme specification can serve as a reference
point for internal review and monitoring of a programme’s performance;
as a source of information for academic reviewers and external examiners who
need to understand the aim and intended outcomes of a programme; and
as a basis for gaining feedback from students or recent graduates on the extent
to which they perceived the opportunities for learning to be successful in
promoting the intended outcomes.

The information to be included in the programme specification is listed below.
Awarding body/institution
Teaching institution (if different)
Details of the accreditation by a professional or statutory body
Name of the final award
Programme title
Expected Learning outcomes of the programme
Admission criteria or requirements to the programme
Relevant subject benchmark statements and other external and internal
reference points used to provide information on programme outcomes
Programme structure and requirements including levels, courses, credits, etc.
Date on which the programme specification was written or revised
The information to be included in the course specification is listed below.
Course title
Course requirements such as pre-requisite to register for the course, credits, etc.
Expected learning outcomes of the course in terms of knowledge, skills and
attitudes
Teaching, learning and assessment methods to enable outcomes to be achieved
and demonstrated
Course description and outline or syllabus
Details of student assessment
Date on which the course specification was written or revised.

2. Programme Specification
Checklist
2.1	
   The information in the programme specification is comprehensive
and up-to-date [1,2] !
รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย!
2.2	
   The information in the course specification is comprehensive !
and up-to-date [1,2]!
รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย	
  
2.3	
   The programme and course specifications are communicated
and made available to the stakeholders [1,2] !
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร
และรายวิชาได้!

2. รายละเอียดของหลักสูตร!
Programme Specification!

การประเมินตนเอง& การเขียนรายงาน-

– ข้อมูลในเล่ม มคอ.2 ครอบคลุมอะไรบ้าง มีความ

ครบถ้วนทันสมัยทางวิชาการอย่างไร!
– มคอ. 3 ของแต่ละวิชามีความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้
ต่อกัน โดยเฉพาะด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ
(knowledge, skill, attitude) ครบถ้วนและทันสมัยทาง
วิชาการอย่างไร!
– ทั้ง มคอ.2 และ มคอ.3 เป็นที่เปิดเผย ผู้สนใจหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงได้อย่างไร!

Programme Structure
and Content
	
  	
  2.3.AUN-QA
Criterion
3

Programme Structure and Content

AUN-QA Criterion 3

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes.
2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the
contribution made by each course in achieving the programme’s expected
learning outcomes is clear.
3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured,
sequenced, and integrated.
4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic
courses, the intermediate courses, and the specialised courses.
5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to
pursue an area of specialisation and incorporate more recent changes and
developments in the field.
6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and
up-to-date.

Constructive Alignment
The curriculum should be designed so that the

teaching activities, learning activities and
assessment tasks are coordinated with the
learning outcomes. Biggs (2003)!

Constructive Alignment
(Biggs’ model)

Outcomes-based education (OBE)
ELOs
(Level, Programme, course/subject)
Programme Specification
Programme Structure & Content
(Curriculum Mapping / Skill Matrix)

Teaching & Learning Approach
(Alignment of ELO)

Student Assessment

(Alignment of ELO and Assessment Tasks)

Constructive Alignment
Constructive alignment of any course involves:
• defining expected learning outcomes(ELO)
that are measurable;
• selecting teaching and learning methods that
are likely to ensure that the ELO are achieved;
and
• assessing how well the students have
achieved the ELO as intended.

	
  	
   3. Programme Structure and Content
Checklist

3.1	
   The curriculum is designed based on constructive alignment with
the expected learning outcomes [1] !
การออกแบบหลักสูตรคำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง !
3.2	
   The contribution made by each course to achieve the expected
learning outcomes is clear [2] !
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังอย่างชัดเจน !
3.3	
   The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and
up-to-date [3,4,5,6] !
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงลำดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย !

3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ! การประเมินตนเองProgram Structure and Content!
– การออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมิน นำไปสู่การวัดผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ได้!
– โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรมีการกำหนดสัดส่วนที่
เหมาะสม ระหว่างรายวิชาทั่วไปหรือพื้นฐาน กับรายวิชาที่
สร้างทักษะหรือความเฉพาะทาง !
– มีการจัดเรียงรายวิชา อย่างเป็นระบบ ซึ่งนำไปสู่ลำดับของ
ผลการเรียนรู้จากรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเฉพาะทาง จนถึง
รายวิชาบูรณาการโครงงาน หรือการศึกษาอิสระ และ
วิทยานิพนธ์ (ตาม Bloom Taxonomy)
!
– มีการทบทวนหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความทันต่อ
ยุคสมัยตลอดเวลา!

3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ! การเขียนรายงาน1Program Structure and Content!
w บอกข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต
ระยะเวลาการเรียน การเทียบเคียงกับหลักสูตรลักษณะ
เดียวกันในสถาบันอื่น ทั้งในและต่างประเทศ!
!

!

w โครงสร้างหลักสูตรกำหนดการจัดเรียงรายวิชาให้เกิด
ลำดับการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร ตาม Bloom Taxonomy!

3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ! การเขียนรายงาน2Program Structure and Content!
w มีการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสม ระหว่างรายวิชา
ทั่วไปหรือพื้นฐาน กับรายวิชาที่สร้างทักษะหรือความ
เฉพาะทาง อย่างไร (อธิบายในลักษณะหน่วยกิตและ
ลำดับการเรียน)!
!

w วิธีการประเมินในแต่ละรายวิชาสามารถสะท้อนให้รู้
ถึงผลสำเร็จของการเข้าถึงผลการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร !

ยนรายงาน 33. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร การเขี
!
Program Structure and Content!
wมีลักษณะวิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียน เพื่อเสริมสร้างความ
เฉพาะทาง หรือการทำให้เกิดแนวคิดใหม่หรือไม่
อย่างไร!
w มีการทบทวนหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความ
ทันต่อยุคสมัยตลอดเวลาอย่างไร!
w แสดงการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดที่กระทบ
การทำให้เกิด constructive alignment และแนวทางหรือวิธี
การที่พยายามทำให้ดีขึ้น (ถ้ามี)!

	
  	
  	
  AUN-QA Criterion 4
2.4.

Teaching and Learning Approach

Teaching and Learning Approach

AUN-QA Criterion 4
1.

2.

3.

4.
5.

6.

The teaching and learning approach is often dictated by the educational
philosophy of the university. Educational philosophy can be defined as a set of
related beliefs that influences what and how students should be taught. It
defines the purpose of education, the roles of teachers and students, and what
should be taught and by what methods.
Quality learning is understood as involving the active construction of meaning
by the student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a
deep approach of learning that seeks to make meaning and achieve
understanding.
Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner
takes when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner
holds of learning, what he or she knows about his or her own learning, and the
strategies she or he chooses to use.
Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a
relaxed, supportive, and cooperative learning environment.
In promoting responsibility in learning, teachers should:
a. create a teaching-learning environment that enables individuals to participate
responsibly in the learning process; and
b. provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful
choices in terms of subject content, programme routes, approaches to
assessment and modes and duration of study.
The teaching and learning approach should promote learning, learning how to
learn and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment
to critical inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with
new ideas and practices, etc.).

Educational Philosophy (EP) !
Educational Philosophy (EP) can be defined as
a set of related beliefs that influences what
and how students should be taught.
EP defines the purpose of education,
the roles of teacher and students
what should be taught
and by what methods

Quality learning!
Quality learning results in students acquiring
the following skills:
• The ability to discover knowledge for oneself.
• The ability to retain knowledge long term.
• The ability to perceive relations between old

knowledge and new
• The ability to create new knowledge

Quality learning!
Quality learning results in students acquiring
the following skills:
• The ability to apply one knowledge to solve

problems.
• The ability to communicate one’s knowledge to

others.
• An eagerness to know more.

4. Teaching and Learning Approach
Checklist!
4.1	
   The educational philosophy is well articulated and communicated to
all stakeholders [1] !
ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย !
4.2	
   Teaching and learning activities are constructively aligned to the
achievement of the expected learning outcomes [2,3,4,5] กิจกรรม
การเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาด
หวัง !
4.3	
   Teaching and learning activities enhance life-long learning [6]
กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต !

การประเมินตนเอง4. วิธีการเรียนการสอน !
Teaching and Learning Approach! & การเขียนรายงานปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ของหลักสูตร
และการเป็นที่รับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย!
w วิธีการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับ ELO ของวิชา เน้น
	
  วิธีการที่ทำให้เกิดคุณภาพของการเรียนรู้ (Quality
learning) แสดงการวิเคราะห์หรือหลักฐานยืนยันการเกิด
หรือไม่เกิดคุณภาพ !
w วิธีการสอนที่ทำให้ผู้เรียนรู้จักการหาความรู้ การเกิด
	
  การเรียนรู้ตลอดชีวิต (แสดงผลและข้อมูล)!
w

	
  	
  	
  AUN-QA Criterion 5
2.5

Student Assessment

Student Assessment

AUN-QA Criterion 5

1. Assessment covers:
New student admission
Continuous assessment during the course of study
Final/exit test before graduation
2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the
programme and its courses.
3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve
diagnostic, formative, and summative purposes.
4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all
concerned.
5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across
the programme.
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid,
reliable and fairly administered.
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested.
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures.

5. Student Assessment
Checklist
5.1	
   The student assessment is constructively aligned to the achievement
of the expected learning outcomes [1,2] !
การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ!
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง !
!

5.2	
   The student assessments including timelines, methods, regulations,
weight distribution, rubrics and grading are explicit and
communicated to students [4,5]!
การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วน
การประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ !

	
  	
  	
  5. Student Assessment
Checklist

5.3!

Methods including assessment rubrics and marking schemes are
used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment
[6,7] วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ และเป็นธรรม !
5.4!
Feedback of student assessment is timely and helps to improve
learning [3] !
การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน !
5.5! Students have ready access to appeal procedure [8] !
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม !
มีกระบวนการที่ผู้เรียนสามารถอุทธรณ์หรือร้องเรียนผลการประเมิน!

5. การประเมินผู้เรียน!
Student Assessment!

การประเมินตนเอง& การเขียนรายงาน1-

การประเมินที่เกี่ยวกับผู้เรียน 3 ช่วงการรับเข้า!
- นโยบาย กฎเกณฑ์การคัดเลือก ช่วงเวลา !
- การได้มาซึ่งผู้เรียนที่มีคุณภาพ (เชื่อมโยงกับเกณฑ์ข้อ 8)!
- การวิเคราะห์วิธีการที่ใช้ และผลที่ได้ เพื่อการปรับปรุง
อย่างสม่ำเสมอ!

5. การประเมินผู้เรียน!
Student Assessment!

การประเมินตนเอง& การเขียนรายงาน2-

ระหว่างการเรียน !
- แสดงเชื่อมโยงวิธีการประเมินที่ใช้ และการวัดผลการเรียนรู้ (ELO)
(เชื่อมโยง constructive alignment) !
- แสดงความหลากหลายของวิธีประเมินที่ตอบ ELO !
ความสำคัญ: !
- ผู้เรียนรับรู้ช่วงเวลา กฎเกณฑ์ และวิธีการที่ใช้!
- มีการแจ้งผลกลับในเวลาที่ผู้เรียนยังแก้ไขปรับปรุงตนเองได้!
- มีช่องทางที่สะดวก เหมาะสม ให้ความเป็นธรรมในการร้องเรียนผลการ
ประเมิน!
- มีการพิจารณาถึงความเที่ยงตรง น่าเชื่อถึงของวิธีการประเมิน เพื่อการ
ปรับปรุง หรือเพิ่มวิธีการใหม่ อย่างสม่ำเสมอ!

5. การประเมินผู้เรียน!
Student Assessment!

การประเมินตนเอง& การเขียนรายงาน3-

การประเมินเพื่อการสำเร็จการศึกษา!
- กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษา หาก
ต้องมีผลงานเฉพาะ เช่น ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ฯ
แสดงกติกาต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มโครงงาน จนสอบ
สุดท้าย!
- การช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหา!
- การสอบกลับสุดท้ายในการแสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ที่ได้รับผลการเรียนรู้ที่กำหนด (ELO)!

	
  	
   AUN-QA criterion 6

Academic Staff Quality

2.6

Academic Staff Quality

AUN-QA Criterion 6
1.

Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or
needs (including succession, promotion, re-deployment, termination, and
retirement plans) are carried out to ensure that the quality and quantity of
academic staff fulfil the needs for education, research and service.
2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service.
3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent
academic staff will be able to:
design and deliver a coherent teaching and learning curriculum;
apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate
assessment methods to achieve the expected learning outcomes;
develop and use a variety of instructional media;
monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses
they deliver;
reflect upon their own teaching practices; and
conduct research and provide services to benefit stakeholders
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which
includes teaching, research and service.
5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and
understood.
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience,
and aptitude.
7. All academic staff members are accountable to the university and its
stakeholders, taking into account their academic freedom and professional
ethics.
8. Training and development needs for academic staff are systematically identified,
and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the
identified needs.
9. Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service.
10. The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement.

Full-Time Equivalent (FTE)
Full-Time Equivalent (FTE)
In calculating the FTEs of academic staff, institutions should define what constitutes
full-time student loads and faculty teaching loads including part-time students and
faculty at their percentage of full time loads.
There are different ways in calculating FTEs and institutions should state the
method, parameters and assumptions used. One of the methods to calculate FTEs is
based on the investment of time. For example, if 1 FTE is equal to 40 hours per
week (full-time employment), then the FTE of an academic staff member with a
teaching load of 8 hours per week will be 0.2 (i.e. 8/40). The investment of time
method can also be used for calculating FTEs of student. For example, if 1 FTE
student has to attend 20 hours of lesson a week, then the FTE of a part-time student
with 10 hours of lesson a week will be 0.5 (i.e. 10/20).
Another method to calculate FTEs is based on teaching load. For example, if the
official full-time teaching load of an academic staff is 4 courses per semester, then
each course accounts for 0.25 FTE. If an academic staff member is assigned 2
courses per semester, then the FTE will be 0.5 (i.e. 2 x 0.25 FTE). Similarly, student
study load can be used to calculate the FTEs of student. For example, if 1 FTE
student has to take 24 credits load per semester, then the FTE of a student with 18
credits load per semester will be 0.75 (i.e. 18/24).

Performance management

A process by which managers and
employees work together to plan, monitor

and review an employee’s work objectives
and overall contribution to the organization.
h>p://hrcouncil.ca/hr-‐toolkit/keeping-‐people-‐performance-‐management.cfm	
  	
  

h>p://hrcouncil.ca/hr-‐toolkit/keeping-‐people-‐
performance-‐management.cfm	
  	
  

6. Academic Staff Quality
Checklist
6.1!

!

Academic staff planning (considering succession,
promotion, re-deployment, termination, and retirement) is
carried out to fulfil the needs for education, research and
service [1] !
มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทาง
สายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากำลัง การเลิก
จ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็ม ความจำเป็นด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ !

	
  	
  6. Academic Staff Quality
Checklist

Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to
improve the quality of education, research and service [2]!
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และ
กำกับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ !

6.3!

Recruitment and selection criteria including ethics and academic
freedom for appointment, deployment and promotion are determined
and communicated [4,5,6,7] !
กำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึงจริยธรรมวิชาชีพ และ
เสรีภาพทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า
ทางสายงาน และเผยแพร่ ให้ทราบโดยทั่วกัน !

!

6.2!

	
  	
  6. Academic Staff Quality
Checklist

6.4!

Competences of academic staff are identified and
evaluated [3] !
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ !
!

6.5!
!

Training and developmental needs of academic staff are
identified and activities are implemented to fulfil them [8] !
มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น!
!

!

	
  6. Academic Staff Quality
Checklist

6.6! Performance management including rewards and recognition is

implemented to motivate and support education, research and
service [9] !
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง ให้เกียรตเิพื่อ
สร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ !
!

6.7! The types and quantity of research activities by academic staff are

established, monitored and benchmarked for improvement [10] !
มีการสร้าง กำกับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท
และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ !

!
!

6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ!
Academic Staff Quality!
v

Performance
management system

v

การประเมินตนเอง-

นโยบายด้านอัตรากำลังของอาจารย์ในหลักสูตร !
(การสอน วิจัยและบริการ) คำนึง FTE!
แผน/กฎเกณฑ์การรับ คัดเลือก !
มอบหมายงาน (การสอน สมรรถนะการสอน!
วิจัย
ปริมาณและคุณภาพ)!
ประเมินผลการทำงาน!
การพัฒนา!
การให้รางวัล ยกย่อง!

6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ!
Academic Staff Quality!

การเขียนรายงาน 1-

wแสดงนโยบาย และแผนในการกำหนดความต้องการ

อาจารย์ (เพื่อการสอน วิจัยและบริการ) ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว เน้นทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ!
!

!

wอธิบาย FTE ของหลักสูตร มีการจัดการอย่างไร เพื่อคง

ไว้ซึ่งคุณภาพของอาจารย์ทั้งการสอน วิจัย และบริการ
หากมีปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางหรือ
แผนการปรับปรุงแก้ไข!

6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ!
Academic Staff Quality!

การเขียนรายงาน 2-

wอธิบายการสรรหา/คัดเลือก การสนับสนุนอาจารย์

!

ของหลักสูตร มีความเป็นธรรมในการกระจายงาน โดย
ยึดคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความสามารถ ความมี
เสรีภาพทางวิชาการ มีจริยธรรมทางวิชาชีพ ทั้งมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบทั้งต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ!
wแสดงสมรรถนะทีพ
่ งึ มีของอาจารย์ของหลักสูตร และการ
!

!

การประเมินของหลักสูตร!

!

6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ!
Academic Staff Quality!

การเขียนรายงาน 3-

สมรรถนะที่พึงมีของการเป็นอาจารย์ ครอบคลุมตั้งแต่
- ความสามารถในการออกแบบวิชา และวิธีการสอนที่
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้ ELO ที่กำหนด!
- มีการประเมินการสอนของตนเอง และประเมินวิชา
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ!
- สามารถทำงานวิจัยและงานบริการ เพื่อประโยชน์ต่อผู้
มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง!
- รู้จักวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหา!

6. คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ!
Academic Staff Quality!

การเขียนรายงาน 4-

!

w การอบรมและการพัฒนาอาจารย์ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ !
ในการกำหนดแผน กระบวนการหรือขั้นตอน (ระยะเวลา หรือ
จำนวนครั้ง งบประมาณ ความเหมาะสมสอดคล้องกับความ
จำเป็นหรือวัตถุประสงค์ของภาค/คณะ/มหาวิทยาลัย) ระบบใน
การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทาง !
w การกำหนดเกณฑ์การให้รางวัลและการเชิดชูเกียรติ เพื่อ
สนับสนุนการสอน วิจัยและการบริการที่ดี!
w การกำหนดรูปแบบและปริมาณของงานวิจัย มีการ
วิเคราะห์ เทียบเคียง เพื่อการปรับปรุง!

Support StaffCriterion
Quality
	
  2.7
	
  AUN-QA
7

Support Staff Quality

AUN-QA Criterion 7

1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs
of the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to
ensure that the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education,
research and service.
2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion
of support staff are determined and communicated. Roles of support staff are
well defined and duties are allocated based on merits, qualifications and
experiences.
3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the
stakeholders’ needs.
4. Training and development needs for support staff are systematically identified,
and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the
identified needs.
5. Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service.

7. Support Staff Quality
Checklist
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] !
มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจำเป็น (ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และ ด้านการจัดบริการแก่
นิสิต) สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ !
7.2!
Recruitment and selection criteria for appointment, deployment
	
  
and promotion are determined and communicated [2]!
กำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สำหรับตำแหน่งงาน การ
จ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากร สายสนับสนุน และ
เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน !

	
  	
  7. Support Staff Quality
Checklist

7.3!

Competences of support staff are identified and evaluated [3] !
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน !
7.4!
Training and developmental needs of support staff are identified
	
  
and activities are implemented to fulfil them [4] !
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาย
สนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น !
7.5!
Performance management including rewards and recognition is
implemented to motivate and support education, research and
service [5] !
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง ให้เกียรติ
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และ
การบริการ !

7. คุณภาพบุคลากรสนับสนุน !
Support Staff Quality!

การประเมินตนเอง& การเขียนรายงาน-

Performance Management

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  แผน/กฎเกณฑ์การรับ คัดเลือก !
(เน้นปริมาณที่เพียงพอและคุณภาพที่เหมาะสมในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจยั และบริการ)v การมอบหมายงาน
!
v การประเมินผลการทำงาน!
v การพัฒนา!
v การให้รางวัล ยกย่อง!

!

!
	
  

Who, What, How	
  

2.8

Student Quality and Support

AUN-QA Criterion 8
AUN-QA
Criterion
8
Student
Quality
and Support
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are
clearly defined, communicated, published, and up-to-date.
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated.
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload. Student progress, academic performance and
workload are systematically recorded and monitored, feedback to students and
corrective actions are made where necessary.
4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability.
5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality
student learning, the institution should provide a physical, social and
psychological environment that is conducive for education and research as well
as personal well-being.

8. Student Quality and Support
Checklist
8.1!

The student intake policy and admission criteria are defined,
communicated, published, and up-to-date [1]!
มีการกำหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน !
8.2!
The methods and criteria for the selection of students are
determined and evaluated [2] !
มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ !
8.3!
There is an adequate monitoring system for student progress,
academic performance, and workload [3] !
มีระบบกำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทาง
วิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ !

8. Student Quality and Support
Checklist
8.4!

Academic advice, co-curricular activities, student competition,
and other student support services are available to improve
learning and employability [4] !
มีการให้คำปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการ
ประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ !
!

8.5!

!

The physical, social and psychological environment is conducive
for education and research as well as personal well-being [5]!
มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ จิตใจ
ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน !

8. คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน! การประเมินตนเอง& การเขียนรายงานStudent Quality and Support!
คุณภาพ!
ผู้เรียน!

รับ!

!
น
ุ
น
ส
ั
บ
การสน

การให้ความเอาใจใส่
สภาพแวดล้อม!
ทางกายภาพ สังคม !
และจิตใจของผู้เรียน!

- นโยบาย /กฎเกณฑ์การรับเข้าศึกษา!
- วิธีและกฎเกณฑ์การคัดเลือก!
(เน้นการได้มาซึ่งผู้เรียนที่มีคุณภาพ)!
ระบบการติดตามความก้าวหน้า !
ความประพฤติ และภาระงานการเรียน!
การให้คำแนะนำปรึกษาผู้เรียนที่มีปัญหา !
ผู้เรียนปกติ ผู้เรียนที่มีความสามารถ!

2.9

Facilities and Infrastructure

AUN-QA Criterion 9
AUN-QA Criterion 9
Facilities and Infrastructure
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials
and information technology are sufficient.
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed.
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives
of the study programme.
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and
communication technology.
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and
students.
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure
that enables the campus community to fully exploit information technology for
teaching, research, services and administration.
7. Environmental, health and safety standards and access for people with special
needs are defined and implemented.

9. Facilities and Infrastructure
Sub-Criterion Checklist
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] !
อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยที่
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) !
!

9.2!

!

The library and its resources are adequate and updated to
support education and research [3,4] !
มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย !

9. Facilities and Infrastructure
Sub-Criterion Checklist
9.3!

The laboratories and equipment are adequate and updated to
support education and research [1,2] !
มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 	
  
!

9.4!

!

The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate
and updated to support education and research [1,5,6]!
มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง !
พื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอและทันสมัย เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย !

9. Facilities and Infrastructure
Sub-Criterion Checklist
9.5!
The standards for environment, health and safety; and
access for people with special needs are defined and
implemented [7]!
!

!

มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้สำหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ !
!
มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานสำหรับสิ่ง
!
แวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และเอื้อต่อการใช้
!
งานของผู้มีความต้องการพิเศษ!

การประเมินตนเอง9. สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน! & การเขียนรายงาน-

Facilities and Infrastructure!

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน!
w ขนาดและจำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องฯ!
w อุปกรณ์การสอน เครื่องมือปฏิบัติการ ฯ!
w ห้องสมุด information technology, IT facility, !
w Network infrastructure!
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย เช่น Lab safety,
waste management, สิ่งอำนวยความสะดวกผู้มีความต้องการพิเศษ!
ความเพียงพอ(จำนวน คุณภาพ งบประมาณ) ทันยุคสมัย !
การบำรุงรักษา !

การสำรวจความพึงพอใจ/ความต้องการของผู้รับบริการ!

AUN-QA Criterion10
AUN-QA
Criterion
10
Quality
Enhancement
2.10 Quality Enhancement

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff,
students, alumni and stakeholders from industry, government and professional
organisations.
2. The curriculum design and development process is established and it is
periodically reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its
efficiency and effectiveness.
3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected
learning outcomes.
4. Research output is used to enhance teaching and learning.
5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subject to evaluation and enhancement.
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students,
alumni and employers are systematic and subjected to evaluation and
enhancement.

10. Quality Enhancement
Quality Enhancement means a constant effort
to improve quality of programme design,
implementation and delivery.
Quality Enhancement is a planned initiative
that is implemented for the purpose of quality
assurance and improvement.

It is the continuous search for improvement
and best practices

ระบบ/กลไกการรับผลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสีย!
(Stakeholders’ Systematic Feedback)!
Surveys, questionnaires, tracer study, focus group discussions, dialogues, etc.Timely scheduleAnalyzed needs, satisfaction, etc. !
Improvement

10. Quality Enhancement
Checklist
10.1!

Stakeholders’needs and feedback serve as input to
curriculum design and development [1]!
!
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นปัจจัย
นำเข้า !
!

!

!

!

!

!

!

มีการนำความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร!

10. Quality Enhancement
Checklist
The curriculum design and development process is established
and subjected to evaluation and enhancement [2]!

10.2!

มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตร !
!

มีการกำหนดการออกแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และมี
!
การประเมิน เพื่อส่งเสริมคุณภาพของหลักสูตร!
!

10.3!

The teaching and learning processes and student assessment
are continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance
and alignment [3]!
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล ผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง !

10. Quality Enhancement
Checklist
10.4!

10.5!

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

!

Quality of support services and facilities (at the library,
laboratory, IT facility and student services) is subjected to
evaluation and enhancement [5] !
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ!
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ !
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ ผู้เรียน) !

10. Quality Enhancement
Checklist
10.6!

The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic
and subjected to evaluation and enhancement [6] !
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยนำเข้า และผลการป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย !
!

!
กลไกการได้ข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการ!
! จัดทำอย่างเป็นระบบ และประเมินเพื่อส่งเสริมการพัฒนา !
!

!

!

!

10. Quality Enhancement
1.,2. Curriculum
Design, Development
& Evaluation

การประเมินตนเอง& การเขียนรายงาน-

3.Teaching & Learning
Approach
Student Assessment

5.Support resources
4.Research Application
Facilities & services
6. Stakeholders
Feedback mechanisms

มีการตรวจสอบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ อย่างสม่ำเสมอ, เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง-

AUN-QA Criterion11
AUN-QA Criterion 11
Output
1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time
to graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked;
and the programme should achieve the expected learning outcomes and
satisfy the needs of the stakeholders.
2. Research activities carried out by students are established, monitored and
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders.
3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established,
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of
the programme and its graduates.

11. Output
Checklist
11.1!

The pass rates and dropout rates are established, monitored and
benchmarked for improvement [1]!
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐานอัตราการ
สอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ !
! มีการกำหนด กำกับติดตาม และเทียบเปรียบอัตราการสอบ!
ผ่านและการออกระหว่างการศึกษา และนำมาใช้เพื่อการปรับปรุง!
11.2! The average time to graduate is established, monitored and
benchmarked for improvement [1]!
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระยะ
เวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ !
! มีการกำหนด กำกับติดตาม และเทียบเปรียบระยะเวลาเฉลี่ย!
!
ของการสำเร็จการศึกษาและนำมาใช้เพื่อการปรับปรุง !
!

11. Output
Checklist
11.3!

Employability of graduates is established, monitored and
benchmarked for improvement [1]!
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
การได้งานทำ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ !
มีการกำหนด กำกับติดตาม และเทียบเปรียบอัตราการได้งาน!
ของบัณฑิต และนำมาใช้เพื่อการปรับปรุง !
11.4!
The types and quantity of research activities by students are
established, monitored and benchmarked for improvement [2] !
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ !
! มีการกำหนด กำกับติดตาม และเทียบเปรียบประเภทและ!
!
จำนวนงานวิจัยของผู้เรียน และนำมาใช้เพื่อการปรับปรุง!

!

11. Output
Sub-Criterion Checklist
11.5!

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

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐานระดับ !
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ !
!

!

มีการกำหนด กำกับติดตาม และเทียบเปรียบระดับความ!
! พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำมาใช้เพื่อการปรับปรุง !

!

!

!

!

!

การประเมินตนเอง& การเขียนรายงาน-

11. ผลผลิต !
Output!

คุณภาพบัณฑิต !
ความพึงพอใจของบุคลากร !
(อัตราการสอบผ่าน การลาออก ผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้จ้างงาน!
ระยะเวลาเรียน การได้งานฯ)ระบบของการรวบรวมและการวัด
มีระบบการติดตามอย่างไร ความพึงพอใจจากส่วนต่าง ๆ ที่
มีการกำหนดเป้าหมายหรือไม่ เกี
ย
่
วข้
อ
ง
ผลลัพธ์ที่ได้มีผลอย่างไรหรือไม่
การนำข้อมูลมาวิเคราะห์
ต่อคุณภาพหลักสูตร-

-

คุณภาพงานวิจัยของผู้เรียน!
งานวิจัยสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของ
การเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร-

ELO
-

เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพ-

