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แนวปฏิบัติในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 

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

 บอกที่มาของการก าหนดผลการเรียนรู้ (learning outcome) ของหลักสูตร รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ร่วม
ในการก าหนดผลการเรียนรู้  

 อธิบายหรือแสดงความสอดคล้องของ ELO กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของคณะ  

 

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

 ควรรายงานหรือชี้แจงได้ว่า ความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทางของหลักสูตร 
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรอย่างไร 

 แสดงให้เห็นว่า ELO ใดเชื่อมโยงกับ generic knowledge and skill, specific knowledge and skill 
 

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

 อธิบายว่าผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / ผู้ได้รับประโยชน์
อย่างไร ต้องมีข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 แสดงความต้องการของนิสิต ศิษย์เก่า อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต 
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 แสดงให้เห็นว่า ELO ของหลักสูตรตอบสนองความต้องการดังกล่าวไหม 

 บอกวิธีการได้มา/กลไก/กระบวนการ ให้ได้มาซึ่งความต้องการดังกล่าว 
 

AUN-QA Criterion 2 : Programme Specification 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date [1, 2] 

 อธิบายรายละเอียดของหลักสูตรที่แสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

 (หลักสูตร............ (มคอ 2) ผ่านการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเมื่อ ................ปีที่รายงานเป็นปีที่ ...........
ของหลักสูตร ซึ่งจะต้องปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาด าเนินการให้ทันใช้ในปีการศึกษา............ ) 

 มีระบบการสัมมนา / พัฒนา / ปรับปรุง หลักสูตรอย่างไร เมื่อไร เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยของ
หลักสูตร 

 

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

 แสดงรายวิชาต่างๆของหลักสูตร มีประมวลรายวิชาครบถ้วนทั้งหลักสูตร (มคอ 3, มคอ 4) และแสดงความ
เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 อธิบายวิธีการ / รอบเวลาการทบทวน มคอ 3, มคอ 4  

 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรในจุดที่ส าคัญ ที่มาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

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

 อธิบายการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของหลักสูตร รวมทั้งข้อมูลรายวิชาที่ใดบ้าง 

 การเผยแพร่ถึงนิสิต ศิษย์เก่า อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต  
 

AUN-QA Criterion 3 : Programme Structure and Content 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning 
outcomes [1] 

 อธิบายการออกแบบหลักสูตร มีวิธีการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินที่
สนับสนุน ELO เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของรายวิชาและวิธีการสอนกับ ELO 

 แสดงโครงสร้างหลักสูตรเป็นรายปี รายเทอม 
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ตัวอย่าง 

 
 

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

 สามารถใช้ curriculum mapping ในการน าเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของรายวิชาและ 
ELO 

ตัวอย่าง 
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

 อธิบายการออกแบบหลักสูตรมีการจัดโครงสร้างและร้อยเรียงรายวิชาจากส่วนที่เป็นพื้นฐานไปสู่รายวิชา
ระดับกลางจนถึงรายวิชาเฉพาะอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตลอดจนมีการบูรณาการหรือไม่ อย่างไร 
(สามารถใช้ curriculum mapping ได้แต่ควรน าเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงล าดับความส าคัญของ
รายวิชา) 

 อธิบายวิธีการ / รอบเวลา ของการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทันต่อสถานการณ์และ
ความก้าวหน้าทางวิชาการในปัจจุบันหรือไม่ 

 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 

AUN-QA Criterion 4 : Teaching and Learning Approach 
 

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

 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย – การศึกษาคือความเจริญงอกงาม  

 ปรัชญาของหลักสูตร 

 ระบุวิธีการเผยแพร่ / สื่อสารปรัชญาของหลักสูตร ถึงนิสิต ศิษย์เก่า อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิตไหม วิธีอะไรบ้าง 
 
 

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

ตัวอย่าง 

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

 อธิบายว่ากิจกรรมการเรียนการสอนอะไร วิธีการเรียนการสอนอะไรบ้างในหลักสูตรที่ท าให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 

AUN-QA Criterion 5 : Student Assessment 
 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes [1, 2] 

 แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการประเมินสอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอนและ ELO อย่างไร 

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

 อธิบายวิธีการวัดผลและการประเมินการเรียนการสอนที่ใช้ในหลักสูตร  
o การประกาศก าหนดวันสอบ บอกวิธีการประเมิน การกระจายน้ าหนัก rubrics เกณฑ์การให้เกรด 
o แจ้งเรื่องเหล่านี้ให้นิสิตทราบด้วยวิธีใด 
o แจ้งเมื่อไหร่ 

 

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

 อธิบายถึงการบริหารจัดการของการประเมินผู้เรียน วิธีการและการประเมินผู้เรียนเที่ยงตรง เชื่อถือได้ และ
มีความเป็นธรรม 
o อธิบายถึงการบริหารจัดการของการออกข้อสอบหรือการประเมิน มีการทบทวนหรือไม ่มี

คณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบหรือไม่ 
o มี rubrics ส าหรับการประเมินหรือไม่ (ไม่ต้องมีทุกชนิด แต่เลือกใช้ให้เหมาะสม) 
o การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน การให้เกรด มีการทบทวนไหม เที่ยงตรง เชื่อถือได้ และมีความ

เป็นธรรมอย่างไร 
     ตัวอย่าง 

 
 

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

 อธิบายกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนหลังสอบ / กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างทันเวลา 

 มีระบบการแจ้งผลสอบอย่างไร 
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5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 

 อธิบายระบบที่ให้ผู้เรียนสามารถอุทธรณ์ ร้องทุกข์ หรือขอให้ทบทวนผลการประเมินเมื่อเกิดมีข้อสงสัย ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 
หมายเหตุ  
 หลักสูตรควรเขียน SAR จากสิ่งที่ได้ด าเนินการจริง หรือได้วางแผนด าเนินการไว้ เพ่ือให้เกิด Gap analysis 

ซ่ึงหลักสูตรจะสามารถน า Gap ที่ได้ไปพัฒนาแต่ละจุดต่อไป 
 การแสดงข้อมูลใน Criteria ต่างๆ  อาจจะใช้ ตาราง แผนภาพ หรือ แผนภูมิ เพ่ือสามารถสื่อสารข้อมูลได้

อย่างรัดกุมและเข้าใจง่าย  
 
 
 


