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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร พ.ศ.2560 

วันที่  19 กรกฎาคม 2564 
ผ่านระบบ ZOOM MEETING  ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วัน/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
09.00 – 09.10 น. ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในกล่าวแนะน าคณะกรรมการ

ประเมิน พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์และก าหนดการประเมิน 
 

09.10 – 09.25 น. 
 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

09.25 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินประชุมหารือ / ตรวจเอกสาร / สัมภาษณ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

11.30 – 12.00 น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 1 คน 
12.00 – 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 – 13.50 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 1 คน 
13.50 – 14.30 น. สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน (ชั้นปีละ 1 คน) 
14.35 – 14.45 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 1 คน 
14.50 – 15.15 น. สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 2 คน 
15.15 – 15.40 น. คณะกรรมการประเมินประชุมหารือ / ตรวจเอกสาร / สัมภาษณ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
15.40 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมหารือ และจัดท ารายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
16.00 – 16.40 น. น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจาแก่หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารหลักสูตร 
 

      รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตร พ.ศ.2560 คณะวิศวกรรมศาสตร วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วนัฐฌพงษ์   คงแก้ว (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรสนี   จริยะมาการ (กรรมการ)
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  ภูมิวณิชกิจ (กรรมการ)  นางสาวอาดินดา  เจ๊ะมะยิ (เลขานุการ) และนางสาวสาลินี   
ศรีษะน้อย (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตรได้จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการ
ประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตและตัวแทนเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุน  

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

Criteria Score 
1. Expected Learning Outcomes 3 
2. Programme Specification 2 
3. Programme Structure and Content 2 
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 2 

11. Output 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดแข็งในภาพรวมของหลักสูตร 
1. เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
2. ภาควิชาได้ก่อตั้งมาไม่นานและอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากภาครัฐ ท าให้มีโอกาสได้รับ
งบประมาณในการพัฒนาที่ค่อนข้างมาก 
3. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและมี Workload ที่เหมาะสม 
4. มีกลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อตลาดแรงงานและชุมชน
โดยรอบ 
5. หลักสูตรมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระบบมาตรฐานสากล 
6. หลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งกับภาควิชาการและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ของหลักสูตร 
1. การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องด้วยระบบคุณภาพตามวงจร PDCA 
2. การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อให้บัณฑิตมี
ทักษะภาคปฏิบัติมากข้ึน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
3. การใช้ ELOs เป็นตัวตั้งในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบ Active Learning และการประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการวัดและประเมินที่สอดคล้องกับ ELOs และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียให้ครบทุกกลุ่ม 
4. การศึกษากระบวนการท างานของคู่เทียบในสาขาเดียวกันจากสถาบันอ่ืน เพ่ือน ามาพัฒนากระบวนการ 
ในหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบ 
5. การทบทวนประเมินกระบวนการเพ่ือยกระดับการพัฒนาหลักสูตร  
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
มหาวิทยาลัย 
1.  การทวนสอบปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน และหลักสูตรสามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาได้ 
2. การส่งเสริมการใช้แนวทางการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education, OBE) อย่างต่อเนื่อง 
3. การส่งเสริมทักษะการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน SAR ตามแนวทาง ระบบ CUPT QA 
4. การส ารวจและการจัดท าฐานข้อมูลกลางของบุคลากร/สิ่งสนับสนุน/สิ่งอ านวยความสะดวก ที่เป็นข้อมูลส่วนกลาง
ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ในการจัดท า SAR เช่น ระบบ
ความพึงพอใจของบัณฑิต/ผู้ใช้บัณฑิต ภาวะการมีงานท า ข้อมูลสถิติด้านนักศึกษา ห้องสมุด ส านักงานหอพัก ศูนย์
กีฬา เป็นต้น 
หลักสูตร 
1. การส่งเสริมการใช้แนวทางการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education, OBE) ในการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
2. การจัดตั้งกลไกท่ีปรึกษาหรือคณะท างานสนับสนุนการใช้ผลการประเมินเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
3.  การสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองกับการท างาน การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมหรือแก้ปัญหาเชิง
ชุมชน/พาณิชย์ หรือการเริ่มธุรกิจด้วยตัวเอง 
4. การปรับการเรียนการสอนเป็นแบบ Module เพ่ือรองรับการเรียนในรูปแบบใหม่ในอนาคต เพิ่มช่องทางการเรียน
การสอนผ่านระบบออนไลน์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการกลับมาใช้บริการของศิษย์เก่า 
5. การสะท้อนกลับและติดตามการจัดท าฐานข้อมูลกลางของบุคลากร/สิ่งสนับสนุน/สิ่งอ านวยความสะดวก ที่เป็น
ข้อมูลส่วนกลางในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย เพ่ือให้หลักสูตรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ในการ
จัดท า SAR  
 



 
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  

1. มีการก าหนดผลการเรียนรู้ 
(ELO) อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร และELOs มีความ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย  
2. มีการก าหนดผลการเรียนรู้ 
(ELO) ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ของ 
สกอ. และข้อบังคับของสภา
วิศวกร  

1. ความเชื่อมโยง ELOs กับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ
และภาควิชา 
2. กลไกการวิเคราะห์การได้มาซึ่ง 
ELOs และการการก าหนด ELOs 
ที่สามารถวัดประเมินได้  
 

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

1. ELOs ครอบคลุมทั้ง
Subject Specific 
Outcomes และ Generic 
Outcomes 
 

1. การวิเคราะห์ความสมดุล
ระหว่างเฉพาะทางกับทักษะทั่วไป 
2. การเทียบเคียงกับหลักสูตร
หรือสถาบันอื่น ๆ เพื่อน ามาเป็น
แนวทางการพัฒนา 

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

1. การก าหนด ELOs ที่
ชัดเจน และมาจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกลุ่ม
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
อาจารย์ ศิษย์เก่า 
2. มีการส ารวจความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่ม 

1. กระบวนการออกแบบ ELOs 
ที่เป็นไปตามหลักการ 
Outcomes Based Education 
(OBE) 
2. กลไกการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
เสีย เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
3. กลไกการวัดและประเมินว่า 
ELOs ได้สะท้อนความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ชัดเจน 

2. Programme 
Specification 

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

1. มีข้อมูล programme 
specification ปรากฏ
ครบถ้วนใน มคอ.2  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2. มีการทบทวนความ
ทันสมัยของ มคอ.2 โดยการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ  

1. กลไกการประเมินความ
ครบถ้วนของข้อมูล programme 
specification ตามเกณฑ์และ
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุก
ช่องทาง 
2. การประเมินกระบวนการเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ/กลไก
อย่างต่อเนื่องและทันสมัย 



 Criteria Strengths Area for improvement 
2.2 The information in 
the course specification 
is comprehensive and 
up-to-date [1,2] 

1. มีการปรับปรุงเนื้อหาของ
รายวิชาให้มีความครบถ้วน
ตามเกณฑ์และมีความ
ทันสมัยตามผลการส ารวจ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสีย 
 

1. กลไกการประเมินความ
ครบถว้นของข้อมูล course 
specification ตามเกณฑ์และ
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทุก
ช่องทาง 
2. การ “ประเมินกระบวนการ” 
ที่ได้ด าเนินไปเพ่ือปรับปรุงระบบ
และกลไกอย่างต่อเนื่องตามวงจร 
PDCA  

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

1. มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
1. มีการสื่อสารและเผยแพร่
ข้อมูลของหลักสูตรและ
รายวิชาให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบผ่านสื่อ Online และ 
Offline 

1. กระบวนการสื่อสารข้อมูลของ
หลักสูตรและรายวิชากับผู้มีส่วน
ได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
2. การทบทวนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลวิธีการสื่อสารรวมถึง
การประเมินการรับรู้ข้อมูลของผู้มี
ส่วนได้เสีย 

3. Programme 
Structure and 
Content 

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

1. หลักสูตรได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ สกอ. 
2. ELO ที่ส าคัญมีความ
สอดคล้องกับรายวิชาใน
หลักสูตรอย่างชัดเจน 

1. กระบวนการออกแบบที่ชัดเจน
บนแนวทาง 
ของ ELOs เพ่ือความชัดเจนว่า
หลักสูตรน า ELOs มาเป็นตัวตั้ง
ต้นในการออกแบบรายวิชาต่าง ๆ 

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

1. มีการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชาต่อ 
ELOs โดยมีการจัดท าตาราง
กระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชาต่อมาตรฐานหรือผล
การเรียนรู้อย่างชัดเจนและมี
ความครอบคลุม  

1. การทบทวนความสอดคล้อง
ของ ELOs ที่กระจายลงสู่รายวิชา  
2. กลไกการประเมินการบรรลุ 
ELOs ในแต่ละรายวิชา  
3. การประเมินกระบวนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
แนวทาง PDCA 

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

1. มีโครงสร้างหลักสูตรที่มี
ล าดับชัดเจน ตั้งแต่
ระดับพ้ืนฐาน จนถึงความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 
2. มีการบูรณาการ เนื้อหา
รายวิชาในหลักสูตรรวมถึงมี
ความทันสมัย 
1. มีระบบการประเมิน
โครงสร้างรายวิชาโดยใช้
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย  

1. การประเมินกระบวนการเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กับแนวทาง PDCA 



 Criteria Strengths Area for improvement 
4. Teaching and 
Learning 
Approach 

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

1. มหาวิทยาลัยก าหนด
ปรัชญาการศึกษา และได้
สื่อสารมายังระดับหลักสูตร 
2. หลักสูตรด าเนินการตาม
ปรัชญาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยบางส่วน 
 

1. การทวนสอบปรัชญาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนการ
จัดการศึกษาอย่างชัดเจน และ
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาของหลักสูตรได้ 
2. การเผยแพร่ปรัชญาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทราบครอบคลุมทุกกลุ่ม  
3. การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของวิธีการสื่อสาร
ปรัชญาการศึกษาไปยังผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
4. การประเมินการรับรู้ข้อมูลของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการ
สื่อสารอย่างทั่วถึง เพื่อให้การ
ท างานของหลักสูตรไปในทิศทาง
เดียวกัน 

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

1. มีการก าหนด CLOs ใน
ระดับรายวิชา  
2. มีการจัดการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
 

1. การทบทวนการจัดท า CLOs 
ทีใ่ช้ ELOs เป็นจุดเริ่มต้นในการ
ออกแบบ CLOs และวิธีการ
จัดการเรียนการสอน (teaching 
and learning approach) ที่
เหมาะสมกับแต่ละ CLO เพ่ือให้
มั่นใจว่าสอดคล้องและบรรลุ 
ELOs ทุกข้อ 
2. การประเมินกระบวนการเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยวงจร PDCA 
3. กลไกการก าหนด CLOs ใน
ระดับภาควิชา และระดับรายวิชา
ในกรณีของรายวิชาที่มีผู้สอน
ร่วมกันหลายคน  

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

1. หลักสูตรมีการก าหนด
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้ 
1 ทักษะ 
2. มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การจัดกิจกรรมทั้งภายใน
ห้องเรียนและภายนอก

1.  กลไกการประเมินว่ารายวิชา 
กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ มี
ส่วนสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุ
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามที่
ก าหนดไว้ โดยการสร้างตัวชี้วดั 
(Index) ที่ชัดเจน  
2. การก าหนดและพัฒนากลไก
การติดตามกลยุทธ์/วิธีการจัดการ
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ห้องเรียนเพื่อเสริมทักษะ
ดังกล่าว  
 

เรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ
เสริมสร้างความสามารถเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่หลักสูตรตามแนวทาง 
PDCA 

5. Student 
Assessment 

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

1. มีการประเมินทั้งการ
รับเข้า ระหว่างเรียน (ติดตาม
ความก้าวหน้า) และการ
ประเมินก่อนส าเร็จการศึกษา  
 

1. การน า ELOs ของหลักสูตร 
มาใช้ในการออกแบบการวัดและ
ประเมินผลนักศึกษาให้ครอบคลุม
ทั้งกระบวนการรับเข้า การ
ติดตามความก้าวหน้าระหว่าง
เรียน และการส าเร็จการศึกษา 
2. การประเมินระบบการประเมิน
ที่หลักสูตรด าเนินการอยู่เพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้อง
กับแนวทาง PDCA 

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

1. มีการแจ้งเกณฑ์ วิธีการ
การประเมิน การให้คะแนน 
แก่นักศึกษาในคาบแรกของ
การศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
ทั้งด้วยวาจาและเอกสาร  
2. มีวิธีการให้คะแนนทั้งตาม
เกณฑ์และการใช้ตาราง 
Rubrics  

1. การทบทวนมาตรฐานวิพากษ์/
ประกันคุณภาพข้อสอบ การตัด
เกรดทุกรายวิชา ให้มั่นใจถึงความ
สอดคล้องและบรรลุ ELOs  
2. ความเป็นรูปธรรมของเกณฑ์ใน
การวัดและประเมินผู้เรียนทั้ง
รายวิชาที่สอนเดี่ยวและสอนร่วม 
3. การประเมินระบบการประเมิน
ที่หลักสูตรด าเนินการอยู่เพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้อง
กับแนวทาง PDCA 

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

1 มีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายรูปแบบ 
2. มีการใช้ตาราง Rubrics 
ในการประเมินผลของ
นักศึกษา 
3. มีความเป็นธรรมในการ
ประเมินการให้เกรดของ
นักศึกษา 

1. ทบทวนกระบวนการทวนสอบ 
ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ 
และความเป็นธรรมของ
กระบวนการประเมิน ที่เป็นระบบ
และมีความชัดเจน เช่น การ
แสดงผลการตรวจสอบ validity 
(ตรงตามเนื้อหา) และ fairness 
(ถ้ามีการจัดสอบหลายรอบ / 
หลาย section) 
2. การทบทวนการใช้ตาราง 
Rubrics ให้ครอบคลุมทุกรายวิชา 
และครอบคลุมทั้งการท ากิจกรรม
ในการเรียนการสอน การน าเสนอ
งาน และการท าโครงงาน  
3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ของกระบวนการประเมินผู้เรียน
รวมถึงกระบวนการสื่อสาร 

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

1. ผู้สอนให้ข้อมลูป้อนกลับ 
(Feedback) แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านคะแนน และช่องว่าง
สมรรถนะ เพื่อการน าไป
ปรับปรุง แก่นักศึกษาทันที
ตามช่วงเวลาที่ชัดเจน และ
ภายหลังการประเมินชิ้นงาน
นักศึกษา 

1. การทบทวนระบบและกลไกใน
การแจ้งผลประเมินเพ่ือการ
ปรับปรุงของนักศึกษาได้ทันในทุก
รายวิชา  
2. การพัฒนาการเรียนของ
นักศึกษาหลังจากได้รับข้อมูล
ป้อนกลับ 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กระบวนการประเมินและการ
ช่วยเหลือ 

5.5 Students have 
ready access to appeal 
procedure [8] 

1. มีการแจ้งขั้นตอน ช่องทาง
และกระบวนการในการ
อุทธรณ์ของนักศึกษา 
2. มีการแสดงผลและอธิบาย
กระบวนการในการอุทธรณ์
ของนักศึกษา 
3. มีการให้ดูผลการสอบได้
โดยตรงจากผู้สอนหรือผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

1. จัดระบบติดตามการยื่นเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับผลการศึกษา
และเรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษา ให้
ครอบคลุมตามความต้องการทุก
ด้านทั้งการเรียน สิ่งอ านวยความ
สะดวก และการใช้ชีวิตในคณะ/
มหาวิทยาลัย 
2. การประเมินประสิทธิภาพของ
กลไกการเข้าถึงการอุทธรณ์ผล
การประเมิน/ผลการสอบ  

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] 

- แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรซึ่งหลักสูตรท า
ร่วมกับคณะมีการส ารวจ
แผนการลาศึกษาต่อของสาย
สอนและวิจัย การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ส ารวจ
ความต้องการในการอบรม
พัฒนาตนเอง และกรอบ
อัตราก าลัง 

- ทางหลักสูตรยังไม่มีระบบที่
ชัดเจน และจากการสัมภาษณ์
พบว่าความต้องการอบรมหัวข้อ
ต่าง ๆ ยังมาจากความต้องการ
ของหลักสูตร 

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

- การวิเคราะห์ภาระงานของ
ผู้สอนตามจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาพบว่างานสอนยัง
น้อย จึงแก้ไขโดยภาระงาน
ส่วนอื่น ๆ ของคณะฯ และ 
มหาวิทยาลัย 

- การนับ workload อาจารย์
ส่วนใหญ่นับจากภาระงานสอน 
แต่ด้านการวิจัย และการบริการ
วิชาการยังไม่มีการกล่าวถึงใน 
SAR และจากการสัมภาษณ์พบว่า
ไม่มีการนับ workload ที่ชัดเจน
ในส่วนนี้ 
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6.3 Recruitment and 
selection criteria 
including ethics and 
academic freedom for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated [4,5,6,7] 

1.หลักสูตรมีการประกาศรับ 
สมัครและแจ้งคุณสมบัติตาม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และด าเนินการตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

- การรับอาจารย์ใหม่ ควรมี
รายละเอียดกระบวนการรับ
สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก รวมถึง
มาตรฐานจรรยาบรรณและ
ขอบเขตทางวิชาการ เพ่ือการ
ส่งเสริมสมรรถนะของอาจารย์
และมีการสื่อสารข้อมูล 

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

- มีการนิเทศการสอนและ
การประเมินอาจารย์ปีละ 2 
ครั้งผ่านแฟ้มสะสมผลงานง 

- ไม่มีการก าหนดสมรรถนะของ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่
ชัดเจนโดยเน้นด้านการสอนและ
วิจัย 

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

- มีการส ารวจความต้องการ
อบรม/สัมมนา 

1.ส่วนใหญ่ยังเป็นความต้องการ
ของหลักสูตรในการเลือกหัวข้อ
พัฒนาตนเอง 
2.ยังไม่พบระบบการวิเคราะห์
ปัญหาที่ได้จากการประเมิน
สมรรถนะ หรือความต้องการที่
ชัดเจนจากบุคลากรร่วมกับ
หลักสูตรโดยประเมินความจ าเป็น
และล าดับความส าคัญลงในแผน
เพ่ือการปฏิบัติ 
NeedPlan  Doing 
แล้วน าข้อมูลกระบวนการที่ท ามา
ยกตัวอย่างให้เห็นใน SAR  

6.6 Performance 
management including 
rewards and 
recognition is 
implemented to 
motivate and support 
education, research 
and service [9] 

- มีการโหวตอาจารย์ดีเด่น
และยกย่องโดยติดบอร์ด
ประกาศ 

1.การพิจารณาความดีความชอบ
ยังไม่ชัดเจนพอที่จะสร้างแรง
บันดาลใจ และสนับสนุนให้
บุคลากรท างานด้านการสอน วิจัย 
และบริการวิชาการดีขึ้น 
2.เพ่ิมช่องทางการยกย่องเชิดชูใน
สื่อสังคมออนไลน์ เช่นเพจเฟสบุ๊ค
ของหลักสูตร  



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

ใน SARมีตารางแสดงผลงาน
วิชาการของอาจารย์ 
จากการสัมภาษณ์น าผลงาน
มาใช้ประโยชน์และเริ่มมีคู่
เทียบอย่างไม่เป็นทางการ 

ควรยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์
และคู่เทียบใน SAR เพ่ิมเติม 

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] 

- รายงานถึงฝ่ายสนับสนุนที่
เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หอ้งปฏิบัติการเฉพาะทาง
ประจ าหลักสูตร 

- เพ่ิมเติมรายละเอียดฝ่าย
สนับสนุนในด้านอื่น ๆ ได้แก่
เจ้าหน้าที่ด้านไอที ห้องสมุด งาน
บริการนักศึกษา โดยบอกถึง
จ านวนเจ้าหน้าที่ว่าเพียงพอต่อ
การสนับสนุนให้นักศึกษาบรรลุ
ตาม PLOs หรือไม่ 

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

- มีกระบวนการคัดเลือกตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยโดย
หลักสูตรก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะสาขาและมี
ประกาศรับสมัครในเว็บไซต์ 

 

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

 - ไม่มีการก าหนดสมรรถนะและ
กระบวนการประเมินของฝ่าย
สนับสนุนที่ชัดเจนในแต่ละสาย
งาน  

7.4 Training and 
developmental needs 
of support staff are 
identified and activities 
are implemented to 
fulfil them [4] 

- มีการรายงานถึงการส ารวจ
ความต้องการฝึกอบรมเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุน 

- ไม่มีการกล่าวถึงฝ่ายสนับสนุน
ด้านอื่นๆ ที่ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์สมรรถนะและความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองซึ่ง
ฝ่ายสนับสนุนควรได้รับการ
พัฒนาตนเองตามสายที่ตนปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านนั้น ๆ  



 Criteria Strengths Area for improvement 
7.5 Performance 
management including 
rewards and 
recognition is 
implemented to 
motivate and support 
education, research 
and service [5] 

- มีการประเมินความพึง
พอใจต่อการให้บริการผ่าน
ระบบออนไลน์ผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดจะได้รับการยกย่องโดย
ติดบอร์ดประกาศ 

1.การพิจารณาความดีความชอบ
ยังไม่ชัดเจนพอที่จะสร้างแรง
บันดาลใจ และสนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติงานดีขึ้น 
2.เพ่ิมช่องทางการยกย่องเชิดชูใน
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เพจ
เฟสบุ๊คของหลักสูตร  

8. Student Quality 
and Support 

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

- หลักสูตรใช้ระบบการรับ
นักศึกษาของคณะฯ มี
กระบวนการเละเกณฑ์ในการ
คัดเลือกชัดเจน และจากการ
สัมภาษณ์พบว่ามีการเจาะ
กลุ่มในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรมากขึ้น 

- เน้นช่องทางประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายและทันสมัยมากขึ้น 

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

- มีเกณฑ์ในการรับและมีการ
ทบทวนเกณฑ์ 

- เน้นรายละเอียดของเกณฑ์และ
กระบวนการในการรับ 

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

- มีการติดตามดูแลนักศึกษา
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ติด
ถามความก้าวหน้าจาก
คะแนนทดสอบและประเมิน
ผ่านการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ 

- ไม่มีระบบการติดตามผลงาน
ทางวิชาการและภาระงานของ
นักศึกษา 

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

 - เน้นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ผลักดันการบรรลุ PLOs ของ
ผู้เรียน 



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

 - การจัดสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เน้นการสร้างบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี สิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น มุมอ่านหนังสือ มุม
กาแฟ 

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] 

- มีห้องเรียนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนที่เพียงพอและ
ทันสมัย 

 

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

 - การประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ทราบถึงหนังสือที่มีและสถานที่ที่
จะค้นคว้าเอกสาร  

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

- มีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ
และทันสมัย 

- ขนาดห้องปฏิบัติการมีขนาด
เล็ก ท าให้นักศึกษาเข้าไป
ปฏิบัติงานได้จ านวนน้อย 

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

- การบริการระบบ Internet 
ภายในคณะครอบคลุม 

 

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

1.มีระบบป้องกันความ
ปลอดภัยให้กับบุคลากร 
นักศึกษา และผู้มีความ
ต้องการพิเศษ 
2.มีการซ้อมหนีไฟร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ระบบตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย ระบบความ
ปลอดภัยหรือกฎการใช้
ห้องปฏิบัติการ  



 Criteria Strengths Area for improvement 
10. Quality 
Enhancement 

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

- มีการระบุความต้องการ
และผลสะท้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

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

 - การประเมินระบบกลไกในการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

10.3 The teaching and 
learning processes and 
student assessment are 
continuously reviewed 
and evaluated to 
ensure their relevance 
and alignment [3] 

- มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

- การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการติดตาม
และประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

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

- มีการน างานวิจัยมา
พัฒนาการเรียนการสอน 

 

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

1.มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
2.มีการส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
 

1.ระบุช่องทางที่ใช้ในการประเมิน
และผลการประเมินเพ่ือน ามาใช้
ในการปรับปรุง 
2.การประเมินความเหมาะสมของ
ระบบการประเมินที่ใช้ 

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

 1.ระบุช่องทางที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล 
2.แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และน าไปปรับปรุงอย่างไร 
3.การประเมินความเหมาะสมของ
ช่องทางที่ใช้ 



 Criteria Strengths Area for improvement 
11. Output 11.1 The pass rates and 

dropout rates are 
established, monitored 
and benchmarked for 
improvement [1] 

 1.ข้อมูลการตกออกไม่ชัดเจน 
2.วิเคราะห์สาเหตุการตกออกของ
นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
3.การเทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืนๆ 

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

 1.ระบุข้อมูลเวลาการจบเฉลี่ย 
2.วิเคราะห์สาเหตุที่มีผลต่อเวลา
การจบเฉลี่ยของนักศึกษา หรือ
นักศึกษาท่ีจบช้า 
3.การเทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืนๆ 

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

 1.ระบุข้อมูลการได้งานท าของ
บัณฑิต 
2.วิเคราะห์สาเหตุที่มีผลต่อการได้
งานท า 
3.การเทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืนๆ 
(ข้อมูลบางส่วนใน 11.3 น าไป
เขียนใน 11.2 ได้) 

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

- มีกระบวนการในการ
จัดเตรียมความพร้อมในการ
จัดท างานวิจัย 

1.ระบุข้อมูลงานวิจัยของ
นักศึกษาในแต่ละปี 
2.ประเมินคุณภาพงานวิจัยของ
นักศึกษา/ปัญหาที่เกิดจากการท า
โครงงาน และแนวทางปรับปรุง
แก้ไข   
3.การเทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืนๆ 

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

- มีการระบุผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
และผู้ใช้บัณฑิต  

1.แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และน าไปปรับปรุงอย่างไร 
2.การประเมินความเหมาะสมของ
ช่องทางที่ใช้ 
3.การเทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืนๆ 

 
 


