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กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
วันทีป่ระเมิน  5 สิงหาคม 2564 

ผ่านระบบ ZOOM MEETING  ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

09:00-09:10 น 
09:10-09:30 น 

 

- คณะกรรมการประชุม เพื่อหารือแนวทางการประเมิน 
- ประธานกรรมการ แนะนำคณะกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการประเมิน   
  คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
- ประธานหลักสูตรนำเสนอผลการดำเนินงาน 

09:30-12:00 น. - คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
12:00-13:30 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:30-14:00 น. - สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
14:00-14:30 น. - สัมภาษณ์ศิษย์ปัจจุบัน 
14:30-15:00 น. - สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 
14:30-15:00 น. - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 
15:00-16:30 น. - คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน 

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปสำหรับผู้บริหารหลักสูตร 
 

      รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดย อาจารย์ ดร.ราฮีมา 
วาแมดีซา (ประธานกรรมการ) อาจารย์ทรงยศ สารภาพ (กรรมการ) อาจารย์วีรพล ทองคุปต์ (กรรมการ) อาจารย์
อาฟีพ จิการะจิ (เลขานุการ) 

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั ้งอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตรได้จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการ
ประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  

การประเมินนี้ ดำเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA  มีทั้งหมด 11  ข้อ ซึ่งประเมินด้วยระดับ
ระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมินมีดังนี้ 
 
การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA 

Criteria Score 
1. Expected Learning Outcomes 3 
2. Programme Specification 3 
3. Programme Structure and Content 3 
4. Teaching and Learning Approach 3 
5. Student Assessment 3 
6. Academic Staff Quality 3 
7. Support Staff Quality 3 
8. Student Quality and Support 3 
9. Facilities and Infrastructure 3 
10.Quality Enhancement 3 

11. Output 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดแข็งในภาพรวมของหลักสูตร 
จุดเด่น 
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ใฝ่เรียนรู้ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
2. อัตราการสำเร็จการศึกษาตามเวลา 100 % 
3. ห้องปฏิบัติการมีความทันสมัย และเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา 
4. อาจารย์สามารถปฏิบัติงาน บริการวิชาการและวิจัย ได้อย่างเต็มที่   
5. อาจารย์มีศักยภาพท่ีโดดเด่นและเชี่ยวชาญ เฉพาะทางที่สร้างความเข็มแข็งให้แก่หลักสูตร 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ระบบการประเมินความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
2. ระบบความปลอดภัยในแต่ละห้องปฏิบัติการ 
3. จัดหาหนังสือที่ทันสมัยและหลากหลาย 
4. ระบบบริการยืม-คืนคอมพิวเตอร์ 

 
 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ของหลักสูตร 

1. การวางแผนและสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เพื่อเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะของ
อาจารย์ 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  

1. การเขียน SAR ตามกระบวนการ PDCA 
2. ตรวจสอบคำถูกและคำผิด ให้รอบคอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AUN QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 

 
 Criteria Strengths Area for improvement 

1. Expected 
Learning 
Outcomes 

1.1 The expected 
learning outcomes have 
been clearly formulated 
and aligned with the 
vision and mission of 
the university  

- การกำหนด PLOs ที่
ความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
คณะและมหาวิทยาลัย 

 

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

- PLOs คลอบคลุมทั้ง 
specific learning 
outcomes และ generic 
learning outcomes  

 

1.3 The expected 
learning outcomes 
clearly reflect the 
requirements of the 
stakeholders 

PLO สะท้องความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

-การสื่อสาร PLOs กับผู้เรียน 
และผู้ใช้บัณฑิตได้เข้าใจภาพชัด 
-ทวนข้อมูลป้อนกลับของ 
stakeholder ต่อ PLO ของ
หลักสูตร 
-กระบวนการประเมินหรือ
ตรวจสอบเพื่อยืนยันว่า PLO 
สะท้อนความต้องการของ 
stakeholder ทุกกลุ่ม 

2. Programme 
Specification 

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

 ประเมินความทันสมัยของ
รายวิชาที่ปรับปรุงทุกๆ ปี 

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

 กระบวนการทวนสอบความ
ถูกต้องของ มคอ.3 มีแนวทาง
การทําอย่างไร และสื่อสาร
อย่างไร  



 Criteria Strengths Area for improvement 

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

 - ประเมินช่องทางการสื่อสาร 
(ช่องทางไหนที่มีประสิทธิภาพ) 
- ประเมินติดตามการเข้าถึง
ข้อมูลหรือการใช้ประโยชน์ของ 
stakeholder 

3. Programme 
Structure and 
Content 

3.1 The curriculum is 
designed based on 
constructive alignment 
with the expected 
learning outcomes[1] 

การปรับปรุงหลักสูตรที่
เน้นเนื้อหาไปสู่การจัด
หลักสูตรสู่เชิงปฏิบัติ  
 

- ทบทวน PLO และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง PLO กับ 
CLO ของแต่ละรายวิชา 
- ประเมินกระบวนการนํา PLO 
มาออกแบบหลักสูตรและ
ปรับปรุง 

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

รายวิชาที่กำหนดใน
แผนการเรียนมีความ
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน 
 

ทบทวนการกระจาย PLO ให้มี
ความเหมาะสมกับรายวิชาที่เป็น 
Generic subject และ Specific 
subject   
 

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

มีการกำหนดลำดับ
รายวิชาตามความยากง่าย
และเชื่อมโยงแต่ละชั้นปี 

ประเมิน/ทวนสอบความ
สอดคล้องของโครงสร้าง
หลักสูตร กิจกรรม การเรียนการ
สอน การวัดและ ประเมินผล
สอดคล้องกับ ELO 

4. Teaching and 
Learning 
Approach 

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

- ปรัชญาของหลักสูตร
สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 
- มีการสนับสนุนระบบ
เครือข่าย CISCO ซ่ึง
สามารถตอบสนอง
ปรัชญาของหลักสูตร และ
มหาวิทยาลัย “ความเป็น
อันดับหนึ่ง ในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ 

 



 Criteria Strengths Area for improvement 

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

มีวิธีการสอนที่
หลากหลายเพื่อให้บรรลุ 
PLO 

- ประเมินผล CLO เพ่ือนำมา
ปรับปรุงวิธีการสอนในทุก
รายวิชา 
- ประเมินผลวิธีการสอนที่
สอดคล้องกับ PLO และ CLO 
- ตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้และ
วิธีการสอน ที่สัมพันธ์กับ PLO 
- การประเมินว่ามีการบรรลุ 
CLO ในแต่ละภาคการศึกษา 
- ประเมินระบบและกลไกที่ใช้
กำหนดวิธีการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาต่อเนื่อง 

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

 - การกำหนดทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่ต้องการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะนั้น  
- การจัดระบบกำกับดูแลให้
อาจารย์ผู้สอนประเมินทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
- การวัดประสิทธิผลของการจัด
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. Student 
Assessment 

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

 การนําผลของการประเมิน
นักศึกษาแรกเข้ามาออกแบบ
วางแผนการเตรียมความพร้อม/
จัดการเรียน การสอนให้บรรลุ 
PLOs 



 Criteria Strengths Area for improvement 

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

อาจารย์ แจ้งเกณฑ์การ
ประเมิน  และมีวิธีวัด
ประเมินที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม ทำให้นักศึกษา
มีความพึงพอใจรูปแบบ  
วิธีการวัดประเมินผล 
 

การประเมินผล PLOs ที่ได้ในแต่
ละรายวิชา 
 
 

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

 ระบบการติดตามหรือตรวจสอบ
วิธีการประเมินนักศึกษาของแต่
ละรายวิชา 

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

 การกำหนดวิธีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่นักศึกษาของแต่ละ
รายวิชาที่ชัดเจนและทันเวลา 
พร้อมการแจ้งรายละเอียดที่
นักศึกษาต้องปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนรู้ 

5.5 Students have ready 
access to appeal 
procedure [8] 

มีช่องทางการอุทธรณ์ท่ี
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

 

6. Academic 
Staff Quality 

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] 

- อาจารย์สามารถ
ปฏิบัติงาน บริการ
วิชาการ  และวิจัย ได้
อย่างเต็มที่   
- อาจารย์มีศักยภาพท่ีโดด
เด่นและเชี่ยวชาญ เฉพาะ
ทางท่ีสร้างความเข็มแข็ง
ให้แก่หลักสูตร 

- การสนับสนุน ส่งเสริมการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ 
- การวางแผนอัตรากำลังสาย
วิชาการระยะสั้นและระยะยาว 
และมีแผนพัฒนาตำแหน่ง
วิชาการ และมีการทบทวนแผน
ทุกปี 
 



 Criteria Strengths Area for improvement 

6.2 Staff-to-student ratio 
and workload are 
measured and 
monitored to improve 
the quality of 
education, research and 
service [2] 

 - กำหนดค่า FTEs ของอาจารย์
และแสดงการคำนวณให้ชัดเจน 
- ทบทวนการวิเคราะห์ค่า FTE 
เพ่ือพัฒนาการสอนและงานวิจัย 
-ประเมินสัดส่วนของอาจารย์ต่อ
นักศึกษา 

6.3 Recruitment and 
selection criteria 
including ethics and 
academic freedom for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated [4,5,6,7] 

 - การวางแผนอัตรากำลังสาย
วิชาการ 

6.4 Competences of 
academic staff are 
identified and evaluated 
[3] 

มีการกำหนดสมรรถนะที่
สำคัญของอาจารย์ในด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย  

การติดตาม/ประเมินสมรรถนะ
อาจารย์ที่ถูกกำหนด 

6.5 Training and 
developmental needs 
of academic staff are 
identified and activities 
are implemented to 
fulfil them [8] 

 - การวิเคราะห์ความต้องการ
พัฒนาที่แท้จริงรายบุคคล 
- การพัฒนาระบบและกลไกการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ประจำหลักสูตรในด้าน
การฝึกอบรมที่ตอบสนอง PLOs 
และความต้องการจำเป็นของ
หลักสูตร 

6.6 Performance 
management including 
rewards and recognition 
is implemented to 
motivate and support 

  



 Criteria Strengths Area for improvement 

education, research and 
service [9] 

6.7 The types and 
quantity of research 
activities by academic 
staff are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [10] 

  

7. Support Staff 
Quality 

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] 

มีบุคลากรสายสนับสนุน 
ที่มีความพร้อมในการ
พัฒนาตัวเองได้ 

การมีส่วนร่วมของหลักสูตรใน
การวางแผนระยะสั้นและระยะ
ยาว กำกับ ติดตามแผน
อัตรากำลังของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

7.2 Recruitment and 
selection criteria for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated [2] 

  

7.3 Competences of 
support staff are 
identified and evaluated 
[3] 

 การกำหนดสมรรถนะหลักที่
สำคัญที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา การพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน และการให้บริการแก่
ผู้เรียนของสายสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแต่ละ
ตำแหน่งให้ชัดเจน 
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7.4 Training and 
developmental needs 
of support staff are 
identified and activities 
are implemented to 
fulfil them [4] 

  

7.5 Performance 
management including 
rewards and recognition 
is implemented to 
motivate and support 
education, research and 
service [5] 

มีระบบการยกย่อง สร้าง
ขวัญและกำลังใจแก่
บุคลากรดีเด่น 

 

8. Student 
Quality and 
Support 

8.1 The student intake 
policy and admission 
criteria are defined, 
communicated, 
published, and up-to-
date [1] 

  

8.2 The methods and 
criteria for the selection 
of students are 
determined and 
evaluated [2] 

  

8.3 There is an 
adequate monitoring 
system for student 
progress, academic 
performance, and 
workload [3] 

มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
เพ่ือติดตามผลการเรียน
และและพัฒนาการในการ
เรียนรู้ของนักศึกษา การ
กำกับดูแลและป้องกัน
ความเสี่ยงของนักศึกษาที่
จะสำเร็จการศึกษาช้ากว่า
ที่หลักสูตรกำหนด 

การประเมินเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนา 
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8.4 Academic advice, 
co-curricular activities, 
student competition, 
and other student 
support services are 
available to improve 
learning and 
employability [4] 

มีการส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาด้านความรู้ทาง
วิชาการและทักษะวิชาชีพ 
เช่น การส่งประกวด
แข่งขัน  
 

 

8.5 The physical, social 
and psychological 
environment is 
conducive for education 
and research as well as 
personal well-being [5] 

มีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ สังคม เกื้อหนุน
ให้นักศึกษาเรียนได้อย่าง
มีความสุข 

การประเมินเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนา 

9.Facilities and 
Infrastructure 

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] 

มีความพร้อมด้านอาคาร 
สถานที่ อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่เพียงพอในการ
จัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

 

9.2 The library and its 
resources are adequate 
and updated to support 
education and research 
[3,4] 

 การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ 
เช่น หนังสือ และฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

9.3 The laboratories and 
equipment are 
adequate and updated 
to support education 
and research [1,2] 

ห้องปฏิบัติการมีความ
ทันสมัย และเพียงพอต่อ
จำนวนนักศึกษา 

- ระบบการประเมินความพึง
พอใจในการใช้ทรัพยากรของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
- ระบบความปลอดภัยในแต่ละ
ห้องปฏิบัติการ 
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9.4 The IT facilities 
including e-learning 
infrastructure are 
adequate and updated 
to support education 
and research [1,5,6] 

  

9.5 The standards for 
environment, health 
and safety; and access 
for people with special 
needs are defined and 
implemented [7] 

 - การจัดอบรมเกี่ยวกับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
และความปลอดภัยของการใช้
ห้องปฏิบัติการ  
- ระบบการตรวจสอบอุปกรณ์
และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา- 
- มีระบบและกฎระเบียบการ
ดูแลและรักษาความปลอดภัย
ของอาคาร  
- การซักซ้อมความปลอดภัย
ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา
อย่างสม่ำเสมอ 

10. Quality 
Enhancement 

10.1Stakeholders’needs 
and feedback serve as 
input to curriculum 
design and 
development [1] 

 - การทวนสอบความต้องการของ 
Stakeholders เพ่ือใช้ในการ
ออกแบบและการพัฒนา
หลักสูตร 
- การประเมินกระบวนการและ
ออกแบบของหลักสูตรตาม
กระบวนการ PDCA อย่าง
ต่อเนื่อง 

10.2 The curriculum 
design and 
development process is 
established and 
subjected to evaluation 
and enhancement [2] 

 - มีการประเมินระบบและกลไก
ในการออกแบบและการพัฒนา
หลักสูตร 
- ทบทวนโครงสร้าง แผนการ
เรียน และรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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10.3 The teaching and 
learning processes and 
student assessment are 
continuously reviewed 
and evaluated to ensure 
their relevance and 
alignment [3] 

 - การนำผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการ
สอนไปปรับปรุงแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

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

- มีการบูรณาการ การ
เรียนการสอนกับงานวิจัย 
และการบริการทางสังคม 

การวิจัยที่ใช้ในการเรียนการสอน
สอดคล้องกับ PLOs ของ
หลักสูตร    
 

10.5 Quality of support 
services and facilities (at 
the library, laboratory, IT 
facility and student 
services) is subjected to 
evaluation and 
enhancement [5] 

 - การนำผลการประเมินคุณภาพ
สิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน
ไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

10.6 The stakeholder’s 
feedback mechanisms 
are systematic and 
subjected to evaluation 
and enhancement [6] 

 - การออกแบบระบบและกลไก
การรับฟังความคิดเห็นของ 
stakeholders โดยเฉพาะกลุ่มที่
มีความสำคัญต่อหลักสูตร 
- การเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในเชิงสถิติ และสามารถ
นำไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ
สำหรับผู้บริหารนำไปใช้ในการ
ตัดสินใจ และบริหารหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. Output 11.1 The pass rates and 
dropout rates are 
established, monitored, 
and benchmarked for 
improvement [1] 

มีกระบวนการติดตามเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนา
ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 
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11.2 The average time 
to graduate is 
established, monitored 
and benchmarked for 
improvement [1] 

  

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

 - การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับ
อัตราการได้งานทำ  
- ระบบการติดตามการทำงาน
ของบัณฑิต มีการวิเคราะห์ข้อมูล 

11.4 The types and 
quantity of research 
activities by students 
are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [2] 

- มีผลงานวิจัยของ
นักศึกษา 

- การติดตามผลงานวิจัยของ
นักศึกษา และการพิจารณาเลือก
คู่เทียบ 

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

 การประเมินความพึงพอใจของ 
stakeholders ทุกกลุ่มเพ่ือการ
พัฒนา 
 

 
 


