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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2564 
ผ่านระบบ ZOOM MEETING ณ ห้องประชุมเบญจวรรณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
09.00 – 09.30 น. - ผู้บริหาร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ

ประเมิน พร้อมทั้งน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

09.30 -  12.10 น. - คณะกรรมการประเมิน สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  เกี่ยวกับผลการด าเนินงานตาม SAR 

 

12.10 – 13.20 น. - รับประทานอาหารกลางวัน  

13.20 – 13.35 น. - สัมภาษณ์ศิษย์เก่า จ านวน 1 คน (สัมภาษณ์โดยประธานกรรมการ) สัมภาษณ์
ทาง
โทรศัพท์ 

13.20 - 13.55 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จ านวน 2 คน (สัมภาษณ์โดยกรรมการ)  
14.00 – 16.20 น. - คณะกรรมการประเมินประชุมหารือการเขียนรายงานผลการประเมิน 

  ส าหรับน าเสนอด้วยวาจา 
 

16.30 – 18.00 น. - ประธานกรรมการประเมินน าเสนอผลการประเมินโดยวาจาให้แก่หลักสูตร  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารหลักสูตร 
 

 รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องโยธา (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ด าเนินการ
วันที่ 13 สิงหาคม 2564  โดยอาจารย์ ดร.คมสันต์ ชไนศวรรย์ (ประธานกรรมการ)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุชาดา แสงวิมาน (กรรมการ)  อาจารย์พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์ (กรรมการ)  นางสาวอาดินดา เจ๊ะมะยิ (เลขานุการ) 
และนางปิยะนาถ พิริยะเพียรพันธ์ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตรได้จัดเตรียม รวมถึงเอกสารรายงาน
การประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วย อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต และ
ตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
 การประเมินนี้ ด าเนินการภายใต้การประเมินองค์ประกอบที่ 2 การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA 
มีทั้งหมด 11 ข้อ ซึ่งประเมินด้วยระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมิน มีดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 2 การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA 

Criteria Score  
1. Expected Learning Outcomes 2 
2. Programme Specification 2 
3. Programme Structure and Content 2 
4. Teaching and Learning Approach 2 
5. Student Assessment 1 
6. Academic Staff Quality 3 
7. Support Staff Quality 2 
8. Student Quality and Support 1 
9. Facilities and Infrastructure 3 
10. Quality Enhancement 2 
11. Output 1 
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จุดแข็งในภาพรวมของหลักสูตร 
1. หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี เป็นหลักสูตรใหม่ 
2. ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ 
    อุดมศึกษา 

 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ของหลักสูตร 
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศช่องทางหลักในการน าเสนอข้อมูล และ Content ต่างๆ ที่จ าเป็นและ 
   เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของนักศึกษา และสาขาวิชา ตอบรับการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกให้มากขึ้น 
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพได้ทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เก็บข้อมูล ปรับปรุง ง่ายในการใช้งาน เรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา และ 
   ทันสมัย 
4. ความสอดคล้องกันของทิศทาง และข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
5. ร่วมมือในการท าแบบสอบถาม และแบบประเมินต่างๆร่วมกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 
    และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) เพ่ือเป็นทิศทางเดียวกัน สามารถเป็นคู่เทียบได้ในอนาคต 

 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 
1. ด าเนินงานประกันคุณภาพให้ครอบคลุมภารกิจ และเป็นปัจจุบัน เน้นหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ืออ้างอิง 
    (หนังสือ, ค าสั่ง, รายงานการประชุม, งานวิจัย, ภาพถ่าย และอ่ืนๆ) 
2. ด าเนินงานในส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรตาม AUN-QA 
3. สร้างฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ เพ่ือช่วยงานการเก็บข้อมูลทุกๆปี การใช้ข้อมูล และการเข้าถึงจาก 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. สร้างแบบสอบถามการมีงานท าของบัณฑิต และเก็บรวบรวมข้อมูล ตามตัวบ่งชี้ 11.3 
5. ข้อสรุปการประเมินตนเอง สาขาวิชาสามารถน าไปปฏิบัติได้ในหลายๆ ตัวบ่งชี้ 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR 
1. เอกสารหลักฐานอ้างอิงข้อมูลภายในเล่ม SAR แต่ล่ะตัวบ่งชี้ไม่สอดคล้องและตรงกับที่น าเสนอ 
2. อ้างอิงข้อมูลภายในด้วย Link ข้อมูลต่างๆ เพ่ือง่ายในการเข้าถึงข้อมูลอ้างอิง (http://ntc.pnu.ac.th) 
3. อ้างอิง Link ต้องตรงไปยังข้อมูลที่ต้องการแสดงมากกว่าหน้าเพจ หรือที่เก็บข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ 
    (หนังสือ, ค าสั่ง, รายงานการประชุม, งานวิจัย, ภาพถ่ายกิจกรรม, VDO และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง) 
4. เพ่ิมข้อมูลที่เก่ียวข้องลงใน ภาคผนวก มคอ.2 เช่น ELO, แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผลการส ารวจ 
    อ่ืนๆ 

 
 
  

http://ntc.pnu.ac.th/
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AUN QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL)  
 

Criterion Strengths Areas for Improvement 
AUN1 Expected Learning Outcomes 
1.1 The expected learning 

outcomes have been 
clearly formulated 
and aligned with the 
vision and mission of 
the university 

- มีการก าหนด ELOs ของหลักสูตร 
จ านวน 5 ข้อ 
- มีกระบวนการได้มาซึ่ง ELOs ที่มี
ความเชื่อมโยงจากวิสัยทัศน์ พันธ์
กิจของ มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
- มีปรัชญาหลักสูตร TQF 
สอดคล้องกับหลักสูตร 

- ทวนสอบกระบวนการในการก าหนด ELO 
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีใครบ้าง/ มีส่วนร่วม
ในการก าหนด ELO อย่างไร 
- ทวนสอบการความสอดคล้องระหว่าง ELOs 
ของหลักสูตร กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัย )บางประเด็นขาดความ
สอดคล้อง(  
- ทวนสอบประเมินความสอดคล้องของการ
ได้มาของ ELOs กับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 
- เร่งด าเนินการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELOs) ให้สอดคล้องกับ TQF ตาม
เกณฑ์ สกอ. และเพ่ิมเติมในเล่มหลักสูตร 
- ทวนสอบข้อมูลของการก าหนด ELO TQF 
และรายวิชาให้สอดคล้องกัน 

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

- มีกระบวนวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
- มีความเชื่อมโยง ELOs สู่ CLO 
- ELOs ของหลักสูตรมีครบทั้ง 
Generic และ Specific 

- ทวนสอบการก าหนดประเภทของ ELO แต่
ละข้อ 
- ทวนสอบ ELOs บางข้อที่ไม่สามารถวัดและ
ประเมินผลได้ 
- ELO 1 จรรยาบรรณวิชาชีพ ควรแจกแจง
รายละเอียดและความชัดเจน หรือก าหนด
คุณลักษณะที่ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการวัด
และประเมินผล 

- ทวน สอบความเชื่อมโยงของ ELO กับราย 
วิชาที่เป็น GLO + SLO 
- ทวนสอบการน า ELO ไปจัดความสมดุล
ตลอดการประเมินความเหมาะสมที่เป็น
ระบบและประเมินได้ 

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

- หลักสูตรก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียคือ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ นักศึกษา และ
คณาจารย์ มีการเก็บข้อมูลความ
ต้องการต่อหลักสูตร 

- การได้มาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการ
ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ
ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุก
กลุ่ม 
- ทวนสอบการเชื่อมโยงความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมาก าหนด ELOs 
- วิเคราะห์ และสรุปผลความต้องการของผู้มี
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
ส่วนได้ส่วนเสียก่อนสังเคราะห์เป็น ELOs 
- เผยแพร่ผลลัพธ์ของ ELOs ที่ได้รับการ
ก าหนดอย่างเหมาะสมให้เป็นที่รู้จักของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

AUN2 Programme Specification 
2.1 The information in 

the programme 
specification is 
comprehensive and 
up-to-date 

- หลักสูตรแสดงรายละเอียดของ
หลักสูตรไว้ใน มคอ.2 
- หลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบท่ี 
สกอ. ก าหนด จากหลักสูตร
ปรับปรุงปี 2559 เป็นหลักสูตร
ปรับปรุง 2564 

- รายละเอียดหลักสูตรจะต้องมีข้อมูล
ครบถ้วนทุกสื่อหรือช่องทางที่ใช้สื่อสาร เช่น 
เว ็บไซต์ / แผ่นพับ / Facebook เป็นต้น 
- หลักสูตรควรมีการปรับรายละเอียดของ
หลักสูตรให้ครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็นและเป็น
ปัจจุบัน โดยแสดงร่องรอยเวลาในการ
ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดในทุกช่องทาง 

2.2 The information in 
the course 
specification is 
comprehensive and 
up-to-date 

- อาจารย์ผู้สอน ได้แจ้ง
รายละเอียดของรายวิชา เช่น 
ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหา เกณฑ์
การประเมิน อัตราส่วนคะแนน 
เป็นต้น โดยผู้สอนแจ้งแก่ผู้เรียนใน
คาบแรกของการศึกษารายวิชา
ต่างๆ 
 

- ควรมีการปรับรายละเอียดของรายวิชาให้
เป็นปัจจุบันในทุกภาคเรียนโดยแสดงร่องรอย
เวลาในการปรับปรุงข้อมูลรายวิชาครั้งล่าสุด
เพ่ือตอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
- หลักสูตรควรแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ใน
ทุกช่องทางการสื่อสาร (มคอ.3 /course 
outline ที่แสดงรายวิชาของหลักสูตร) 

2.3 The programme and 
course specifications 
are communicated 
and made available 
to the stakeholders 

- หลักสูตรมีการเผยแพร่
รายละเอียดของหลักสูตรและ
รายวิชาผ่านช่องทางต่างๆไปยังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

- ควรมีการเผยแพร่ สื่อสาร มคอ.2/มคอ.3 
ใหหลากหลายช่องทาง และครอบคลุมทุก
กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- หลักสูตรควรแสดงรายละเอียดช่องทางการ
น าเสนอ รายละเอียดของหลักสูตร และ
รายวิชาแบบเฉพาะเจาะจงของสาขาวิชาให้
มากขึ้น ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
ผ่านช่องทางต่างๆ 
- หลักสูตรควรวิเคราะห์ถึงรายละเอียดที่
จ าเป็น และช่องทางการเข้าถึงสื่อของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียแต่ละฝ่าย เพ่ือให้สามารถก าหนด
ช่องทางและเนื้อหาที่เหมาะสม 
- ช่องทางการสื่อสารและให้บริการกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพ่ือรวบรวมข้อมูล การประเมิน
ความพึงพอใจ การติดตาม การเข้าถึงข้อมูล 
หรืออ่ืนๆ 
- ช่องทางการสื่อสารและให้บริการกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่นักศึกษายังไม่มีข้อมูลแสดง
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
ให้เห็นว่ามีใครบ้างที่เข้ามาเยี่ยมชม และ
เข้าใจข่าวสารที่ต้องการสื่อสารหรือไม่ 

AUN3 Programme Structure and Content 
3.1 The curriculum is 

designed based on 
constructive 
alignment with the 
expected learning 
outcomes 

- - หลักสูตรควรใช้หลัก OBE เป็นกรอบในการ
ออกแบบหลักสูตร และสอดคล้องกับ ELOs 
ของหลักสูตร 
- หลักสูตรมีกระบวนการได้มาซึ่งโครงสร้าง
หลักสูตรอย่างไร 
- กระบวนการน า ELO มาออกแบบหลักสูตร
ตั้งแต่โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน การ
สร้างรายวิชา เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและให้มีความสอดคล้องกับ ELO ที่ได้
ก าหนดไว้ 

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

- ELOs ของหลักสูตรมีการก าหนด
รายวิชาเพ่ือรับผิดชอบในการบรรลุ 
ELOs 

- ทวนสอบการก าหนดความรับผิดชอบของ
แต่ละรายวิชาต่อการบรรลุ ELOs ของ
หลักสูตร บางรายวิชาไม่สอดคล้องกับการ
บรรลุ ELOs บางข้อ 
- มีกระบวนการน า ELO สู่ CLO ของ
รายวิชาอย่างไร (หลักสูตรมีกระบวนการ
ได้มาซึ่งรายวิชาอย่างไร) 

3.3 The curriculum is 
logically structured, 
sequenced, integrated 
and up-to-date 

- หลักสูตรมีการก าหนดรายวิชา
ของแต่ละชั้นปี 

- ทวนสอบการก าหนดรายวิชาในหลักสูตรให้
มีความต่อเนื่อง และเรียงตามล าดับขั้นการ
เรียนรู้ 
- ควรแสดงการจัดล าดับรายวิชาตามล าดับขั้น
ของ Bloom’s taxonomy และสอดคล้อง
กับ ELO 
- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ CLO เพ่ือให้เกิดล าดับ
การเรียนรู้ที่บรรลุ ELO 
- มีรายวิชาเลือกเฉพาะทางให้เลือกมาก แต่
หลักสูตรไม่ได้สร้างหลักประกันเพื่อให้ผู้เรียน
ได้เลือกวิชาเฉพาะทางในกลุ่มเดียวกันเพ่ือให้
เกิดความเชี่ยวชาญ 

AUN4 Teaching and Learning Approach 
4.1 The educational 

philosophy is well 
articulated and 
communicated to all 
stakeholders 

- การน าวิ ปรัชญาในระดับ
มหาวิทยาลัยมาออกแบบปรัชญา
การศึกษาของหลักสูตร(ขาดเรื่อง
พหุวัฒนธรรม) 

- ควรมีการสื่อสารปรัชญาการเรียนรู้ไปสู่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องให้ได้รับรู้ 

- กระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มให้ทราบถึงปรัชญาการศึกษาของ
หลักสูตรและการออกแบบปรัชญาการศึกษา
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
ของหลักสูตรที่เด่นชัด โดยการประยุกต์จาก
วิทยาลัย 
- หลักสูตรควรแสดงการน าปรัชญาการศึกษา
มาใช้ในการสอนเรียนการสอน เช่น อยู่ใน
รายวิชา กิจกรรม/โครงการ 

4.2 Teaching and learning 
activities are 
constructively aligned 
to the achievement 
of the expected 
learning outcomes 

-  การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนหลายรูปแบบตามลักษณะ
รายวิชาที่ตอบสนองต่อ ELO ของ
หลักสูตร 

- ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย
เพ่ือช่วยในการบรรลุ ELOs ของหลักสูตร 
 - ควรก าหนดCLO รายวิชาที่สอดคล้องกับ
การบรรลุ ELO ของหลักสูตร 

การแสดงกิจกรรมการเรียนการสอนใน -
รายวิชา CLO ที่มีผลการประเมินสอดคล้อง
กับ ELO และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

4.3 Teaching and learning 
activities enhance life-
long learning 

- - ควรก าหนดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
หลักสูตรที่ชัดเจน และถ่ายทอดลงสู่กิจกรรม
เสริมหลักสูตร หรือรายวิชาเพ่ือช่วยให้ผู้เรียน
บรรลุทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เหล่านั้น 

ควรก าหนดกิจกรรมทักษะการเรียนรู้ตลอด -
ชีวิต กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้งมีการ
ประเมินทักษะต่าง ๆหรือสมรรถนะที่ก าหนด
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา 

 ก าหนดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่-
สอดคล้องกันในทุกรายวิชา 

AUN5 Student Assessment 
5.1 The student 

assessment is 
constructively aligned 
to the achievement 
of the expected 
learning outcomes 

- - หลักสูตรควรน า ELOs ของหลักสูตรมา
วิเคราะห์และน าไปใช้ในการวัดประเมินผล
ผู้เรียน 3 ระยะ ได้แก่  
1.ประเมินผลผู้เรียนก่อนเรียน หรือการ
รับเข้า เพ่ือก าหนดคุณสมบัติผู้เรียน เกณฑ์
การคัดเลือกผู้เรียนในแต่ละรอบการสมัคร 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถจ าแนกผู้เรียนตรง
กับความต้องการของหลักสูตรหรือประเมิน
ผู้เรียนได ้
2.ประเมินผลผู้เรียนระหว่างเรียน เพ่ือ 
monitor ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3.ประเมินผลผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือดูว่า ผู้เรียนบรรลุ ELOs ของหลักสูตรที่
ก าหนดไว้หรือไม่ 

5.2 The student - - หลักสูตรควรใช้รูปแบบการประเมินที่
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
assessments including 
timelines, methods, 
regulations, weight 
distribution, rubrics 
and grading are 
explicit and 
communicated to 
students 

หลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหา 
- ควรน าวิธีการประเมินแบบ Rubrics มาใช้
ในวิชาที่มีการน าเสนอ/ รายงาน/ ข้อสอบเชิง
บรรยาย/ วิเคราะห์ ทุกรายวิชา 

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

- - หลักสูตรควรมีกระบวนการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนว่ามี validity, reliability 
and fairness 
- หลักสูตรควรก าหนดเกณฑ์ในการประเมินที่
เหมาะสม โดยเฉพาะการก าหนดเกณฑ์ 
Rubric ในการประเมินงานของผู้เรียน เพ่ือให้
มีความเท่ียง เชื่อถือได้  
- กระบวนการสื่อสารให้มีความน่าเชื่อถือ 
เพ่ือน าไปปรับปรุงได้ 

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

- ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับหลังจาก
การประเมินแก่ผู้เรียนแบบ
ทันทีทันใด ท าให้ผู้เรียนทราบผล
การด าเนินงานของตนเอง และ
น าไปพัฒนางานต่อไปได้ 

- หลักสูตร/อาจารย์ ควรให้ข้อมูลป้อนกลับ
ผู้เรียนหลังจากมีการประเมินผลกลางภาค 
การน าเสนอ และการส่งรายงาน  
- ติดตามงานท่ีค้าง และแจ้งคะแนนแก่
นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาวางแผนการเรียนได้ 

5.5 Students have ready 
access to appeal 
procedure 

- มีข้ันตอนการร้องทุกข์ - หลักสูตรควรมีคณะกรรมการเพื่อรับและ
พิจารณา /เรื่องร้องเรียน การอุทธรณ์ผลการ
เรียนจากผู้เรียน 
- หลักสูตรควรแนะน าช่องทางการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ด้านผลการเรียนที่ชัดเจนให้แก่
ผู้เรียนรับทราบ 
- หลักสูตรควรมีระบบให้นักศึกษาอุทธรณ์ผล
การเรียน และสื่อสารให้ผู้เรียนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
- หลักสูตรควรมีวิธีป้องกันผู้ถูกร้องเรียน กลั่น
แกล้งจากผู้ร้องเรียน 

AUN6 Academic Staff Quality 
6.1 Academic staff 

planning )considering 
succession, 
promotion, re-

- มีเกณฑ์ข้อบังคับบริหารงาน
บุคคลพนักงานระบุไว้อย่างชัดเจน
ของมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการ 

- หลักสูตรควรวิเคราะห์ความต้องการและ
ความจ าเป็นของหลักสูตรเพ่ือวางแผนด้าน
บุคลากรของหลักสูตร เช่น การพัฒนาตนเอง 
การก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
deployment, 
termination, and 
retirement (is carried 
out to fulfil the needs 
for education, 
research and service 

- การก าหนดต าแหน่ง การเกษียณ  การรับ
บุคลากรใหม่ และ การศึกษาต่อ เป็นต้น 
- ควรแสดงข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อัตราการคงอยู่ เพ่ือที่ได้ก าหนดแผนพัฒนา
อาจารย์ วิเคราะห์แผนอัตราก าลังของ
หลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว กับภาระ
งานบนพื้นฐานความต้องการของการเรียน
การสอน 

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

- - ไม่มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 

6.3 Recruitment and 
selection criteria 
including ethics and 
academic freedom for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated 

- หลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยใน
กระบวนการคัดเลือกและเกณฑ์
การคัดเลือกอาจารย์ 

- หลักสูตรควรมีส่วนในการก าหนดเกณฑ์ใน
การรับบุคลากรด้านการสอนและวิจัยเพ่ือให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของหลักสูตร 

6.4 Competences of 
academic staff are 
identified and 
evaluated 

- การด าเนินงานของหลักสูตร จะมี
การประเมินสมรรณนะของ
บุคลากรเป็นระยะตามช่วงเวลาที่
คณะก าหนด 

- ควรก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ใน
หลักสูตร 
- ควรประเมินสมรรถนะของอาจารย์ตามท่ี
หลักสูตรก าหนดโดยผ่านระบบ/กลไก 
- หลักสูตรควรวิเคราะห์และระบุสมรรถนะ
ของอาจารย์ในหลักสูตรว่ามีความเชี่ยวชาญ
ด้านใด 

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

- หลักสูตรส่งเสริม สนับสนุนให้
อาจารย์ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- หลักสูตรควรวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อวางแผนและ
สนับสนุนให้อาจารย์ของหลักสูตรได้รับการ
พัฒนาที่ตรงกับความต้องการของตนเองและ
มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ
หลักสูตร 
- ควรมีการส ารวจการพัฒนา/สรุปการพัฒนา
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
อาจารย์ โดยน าผลการประเมิน การวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรม มา
จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการ
ติดตามหลังการฝึกอบรม 

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

- มีการให้รางวัลและประกาศ
เกียรติคุณบุคลากรผ่านช่องทาง
ต่างๆ ตามโอกาส 
- มีการยกย่อง ชมเชยและแสดง
ความยินดีและมีการประชาสัมพันธ์
ผลงานผ่านการเข้าแถวเช้า 
 

- 

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

- - หลักสูตรควรมีฐานข้อมูลผลงานวิชาการของ
บุคลากรเพ่ือให้เห็นทิศทางและแนวโน้มของ
จ านวนการสร้างงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือน ามาปรับปรุง 
และวางแผนพัฒนาต่อไป 
- ควรแสดงข้อมูลของบทความวิจัยในฐาน

ต่าง ๆ ระดับ
- ควรวิเคราะห์ผลงานวิจัยของอาจารย์ใน
หลักสูตรและเทียบเคียงผลงานทางวิชาการ
กับหลักสูตรอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุง พัฒนา
ต่อไป 

AUN7 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 

- มีการใช้บุคลากรร่วมกับวิทยาลัย - หลักสูตรควรมีส่วนร่วมกับสถาบันในการ
วางแผนการรับบุคลากรสายสนับสนุนระยะ
สั้น ระยะยาว เพ่ือให้ได้บุคลากรที่ตรงต่อ
ความต้องการของหลักสูตร ตอบสนองความ
ต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และบริการ 
- ควรมีส่วนร่วมกับวิทยาลัยในการจัดท าแผน
อัตราก าลัง แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
- หลักสูตรควรมีแผนการจัดอบรมเพ่ือจัดท า
ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 
- หลักสูตรควรรวบรวมข้อมูลในส่วนของ
สาขาวิชาเพ่ือประโยชน์ในการวางแนวทาง 
ปรับปรุง และพัฒนา 

7.2 Recruitment and 
selection criteria for 

- วิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
การก าหนดเกณฑ ์การสรรหาและ

- หลักสูตรควรมีส่วนรวมกับวิทยาลัย ในการ
ก าหนดคุณสมบัติ ภาระงาน การคัดเลือก

 

 



12 

Criterion Strengths Areas for Improvement 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated 

คัดเลือกต าแหน่งงาน บุคลากรสายสนับสนุน 
- ควรสร้างระบบและกลไกในการเลื่อน
ต าแหน่งที่เหมาะสม ทั้งระยะเวลาและ
สมรรถนะ 
- สื่อสารระบบและกลไกในการเลื่อนต าแหน่ง
ยังบุคลากรสายสนับสนุนผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น ประชุมประจ าเดือน หรือ หนังสือเวียน 
เป็นต้น 

7.3 Competences of 
support staff are 
identified and 
evaluated 

- มีการประเมินการปฏิบัติงานตาม
วงรอบ 

- ควรก าหนดสมรรถนะ และควรสอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตร 
 
 

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

- - หลักสูตรควรวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาตนเอง เพ่ือวางแผนและ
สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนาที่ตรงกับความต้องการของตนเองและ
รองรับการพัฒนาของหลักสูตร 
- ควรส่งเสริมการพัฒนาและการฝึกอบรมของ
สายสนับสนุนที่ตอบสนองสมรรถนะตาม
ความต้องการของหลักสูตร เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร 

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

- มีการกล่าวยกย่องและแสดง
ความยินดีแกบุคลากรผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 

- 

AUN8 Student Quality and Support 
8.1 The student intake 

policy and admission 
criteria are defined, 
communicated, 
published, and up-to-
date 

- มีนโยบายและเกณฑ์การรับ
นักศึกษา ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย 
- มีการเผยแพร่นโยบาย และเกณฑ์
การรับผ่านช่องทางต่างๆ 

- ควรวิเคราะห์ช่องทางในการเข้ามาของ
ผู้เรียนและวิเคราะห์จ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
- ไม่มีระบบการประเมินติดตามผลสัมฤทธิ์
ของการรับนักศึกษาในแต่ละรูปแบบ 
 

8.2 The methods and 
criteria for the 

- มีการก าหนดวิธีและขั้นตอนการ
รับนักศึกษา อย่างชัดเจน 

-  มีการก าหนดวิธีและข้ันตอนการรับ
นักศึกษาอย่างชัดเจน 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
selection of students 
are determined and 
evaluated 

- ทบทวนเกณฑ์การประเมินระบบคัดเลือก
นักศึกษาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 
- หลักสูตรควรประเมินช่องทางการรับ
นักศึกษาท่ีท าให้ได้นักศึกษาทั้งด้านจ านวน
และสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการ เพ่ือ
น ามาวางแผนในการส่งเสริม พัฒนาและ
ปรับปรุงได้อย่างตรงจุดต่อไป 

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

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าและดูแลนักศึกษาด้าน
การเรียน 
- มีการติดตามความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
และระบบการบริหารจัดการผู้เรียน 
PNUCM 

- ไม่มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 

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

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

- ไม่มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 

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

- หลักสูตรมีพ้ืนที่ให้นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน มีห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด ลานกีฬา เป็นต้น 
- มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
ลานกิจกรรม สังคมและจิตใจ 

- ไม่มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 

AUN9 Facilities and Infrastructure 
9.1 The teaching and 

learning facilities and 
equipment )lecture 
halls, classrooms, 
project rooms, etc (.
are adequate and 
updated to support 

- มีห้องเรียน อาคารปฏิบัติการ 
ในการและสิ่งอ านวยความสะดวก

จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

- สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือน า
ข้อมูลมาวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา 
- ควรมีการตรวจสอบสื่อ อุปกรณ์ในชั้นเรียน 
และสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นระยะ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ และ
สามารถวางแผนซ่อมบ ารุงหรือจัดซื้อตาม
ความเหมาะสมต่อไป 
- ควรมีการประเมินความเพียงพอและความ
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
education and 
research 

พึงพอใจต่อการใช้งานโดยนักศึกษา และน า
ผลของการประเมินมาวางแผนในการแก้ไข 
ปรับปรุงร่วมกับวิทยาลัยต่อไป 

9.2 The library and its 
resources are 
adequate and 
updated to support 
education and 
research 

- หลักสูตรมีแหล่งค้นคว้าเป็น
ห้องสมุดของวิทยาลัย นักศึกษา
สามารถใช้บริการ
ทรัพยากรห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย 
- วิทยาลัยมีห้องสมุดที่เพียงพอและ
ทันสมัย 

- หลักสูตรควรส ารวจความต้องของผู้สอน
และผู้เรียน เกี่ยวกับทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ เพ่ือจัดหาให้เพียงพอ และตรงกับ
ความต้องการและความจ าเป็นของหลักสูตร 
- ควรส ารวจการเข้าใช้ และประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้ใช้ต่อสื่อและการให้บริการของ
ห้องสมุดเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาต่อไป 
- หลักสูตรควรวางแผนและปรับแหล่งสืบค้น
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ในการเรียนใน
รูปแบบออนไลน์ และ ebook & e-learning 
ที่จ าเป็นส าหรับการใช้งานของสาขา 
- ควรให้นักศึกษาประเมินความเพียงพอและ
ความพึงพอใจต่อการใช้งาน  
- ควรน าผลของการประเมินมาวางแผนใน
การแก้ไข ร่วมกับวิทยาลัยต่อไป 

9.3 The laboratories and 
equipment are 
adequate and 
updated to support 
education and 
research 

- หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการและมี
การใช้ห้องปฏิบัติการร่วม 
- มีห้องปฏิบัติการ 10 ห้อง 

- หลักสูตรควรมีระบบการตรวจสอบการใช้
งานของเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเป็น
ระยะเพ่ือให้มั่นใจว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ยัง
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
- มีแผนและก าหนดงบประมาณซ่อมบ ารุง
เครื่องมือและห้องปฏิบัติการตามระยะ 
- ควรให้นักศึกษาประเมินความเพียงพอและ
ความพึงพอใจต่อการใช้งาน และน าผลของ
การประเมินมาวางแผนในการแก้ไข ร่วมกับ
วิทยาลัยต่อไป 

9.4 The IT facilities 
including e-learning 
infrastructure are 
adequate and 
updated to support 
education and 
research 

- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านไอที ที่
รองรับการใช้งานของนักศึกษา 
- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
ห้อง 
- มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเพื่อสืบค้นได้อย่างดี 

- หลักสูตรควรปรับและวางแผนการเรียนรู้ใน
เป็นรูปแบบ  E-learning มากข้ึน ส ารวจ
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน
ของผู้เรียนเพ่ือน ามาวางแผน ช่วยเหลือ และ
ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของหลักสูตร
ต่อไป 
- ควรให้นักศึกษาประเมินความเพียงพอและ
ความพึงพอใจต่อการใช้งาน และน าผลของ
การประเมินมาวางแผนในการแก้ไข ร่วมกับ
วิทยาลัยต่อไป 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
9.5 The standards for 

environment, health 
and safety; and 
access for people 
with special needs are 
defined and 
implemented 

- มีระบบรักษาความปลอดภัย และ
มาตรฐานต่าง ๆ ที่อ านวยความ
สะดวก ความปลอดภัย เช่น กล้อง
วงจรปิด ถังดับเพลิง เป็นต้น 

- ควรตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการดูแล
ความปลอดภัยเป็นระยะ เพ่ือให้พร้อมส าหรับ
การใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
- ควรมีทางลาดส าหรับผู้มีความจ าเป็นพิเศษ 
 

AUN10 Quality Enhancement 
10.1 Stakeholders’ needs 

and feedback serve as 
input to curriculum 
design and 
development 

- หลักสูตรมีการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
เป็นข้อมูลในการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร 
 

- ควรน าความต้องการและข้อมูลป้อนกลับ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ครบ 5 กลุ่มมา
ออกแบบ ELOs ของหลักสูตร 
- หลักสูตรควรประเมินการเก็บข้อมูลความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย น าผลการประเมินมาพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 

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

- หลักสูตรมีการประเมินและปรับ
หลักสูตรตามวงรอบ 
- มีการปรับปรุง หลักสูตรตาม
วงรอบเมื่อครบรอบ 5 ป 
 

- ควรมีการประเมินกระบวนการออกแบบ 
และปรับปรุงหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
และจะมีการปรับปรุง หลักสูตรตามวงรอบ
เมื่อครบรอบ 5 ป 

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

- - ไม่มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 
- หลักสูตรควรก าหนดผลการเรียนรู้รายชั้นปี 
และมีการประเมินผลผู้เรียนว่าบรรลุผลการ
เรียนรู้รายชั้นปีหรือไม่ เพ่ือน ามาสู่การ
วางแผนพัฒนาผู้เรียนให้สามารถบรรลุ ELOs 
ของหลักสูตรได้เมื่อจบการศึกษา 
- หลักสูตรควรน าผลประเมินที่ได้มาทบทวน
และประเมินกระบวนการสอน การเรียนรู้ 
และการประเมินนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกัน 
- ควรประเมินกระบวนการการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับ ELOs ที่
หลักสูตรก าหนด 

10.4 Research output is 
used to enhance 
teaching and learning 

- - ไม่มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
10.5 Quality of support 

services and facilities 
)at the library, 
laboratory, IT facility 
and student services (
is subjected to 
evaluation and 
enhancement 

- มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของอาจารย์ 

- หลักสูตรควรน าผลการประเมินความพึง
พอใจมาพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
หลักสูตรควรทบทวนแบบส ารวจความพึง -

 พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกด้าน
และน าผลจากการส ารวจมาวิเคราะห์น าไปสู่
การปรับปรุงพัฒนา 

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

- - ผมูีสวนไดสวนเสียไม่ครบ 5 กลมุ 

AUN11 Output 
11.1 The pass rates and 

dropout rates are 
established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement 

- - ไม่มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 

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

- - ไม่มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 

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

- - ไม่มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 
- ไม่มีข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตย้อนหลัง 
3 ปี 

11.4 The types and 
quantity of research 

- - ไม่มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 
- ไม่มีข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
activities by students 
are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement 

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

- - ไม่มีนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 
- ไม่มีข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตย้อนหลัง 
3 ปี 
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สรุปการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) 
 

จุดเด่น 
1. เป็นบริษัทในพ้ืนที่ และเป็นผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต้องการบัณฑิตที่เก่งมาก เน้นขยันและตั้งใจท างาน กระตือลือล้นในการเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. บัณฑิตส่วนใหญ่ไม่สามารถแสดงความรู้ความสามารถที่เรียนมาได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากอยู่ภายใต้วิศวกรรุ่นพ่ีที่ 
    มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
2. ขั้นตอนการท างานประกอบด้วย 
 2.1 ให้รุ่นพี่สอนงานก่อน 
 2.2 ดูแบบแปลนที่ส านักงาน และหน้างานก่อสร้าง 
 2.3 ท าตามรูปแบบที่มี ไม่ต้องออกแบบ 
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเน้นงานปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี อยากให้สาขาวิชาเพ่ิมงานปฏิบัติด้าน Survey 
4. บัณฑิตขาดความเป็นผู้น า ไม่ค่อยกล้าพูด กล้าตัดสินใจ 
 


