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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร พ.ศ.2560 
วันที่  29 กรกฎาคม 2564 

ผ่านระบบ ZOOM MEETING 

09:00-09:10 น 
09:10-09:30 น 

 

- คณะกรรมการประชุม เพ่ือหารือแนวทางการประเมิน 
- ประธานกรรมการ แนะน าคณะกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการประเมิน   
  คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
- ประธานหลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงาน 

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. - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 
15:00-16:30 น. - คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน 

* ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปส าหรับผู้บริหารหลักสูตร 
      รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร พ.ศ.2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โดย อาจารย์ 
ดร.อนิดา เพ็ชรแก้ว (ประธานกรรมการ) อาจารย์กฤษฎา พรหมแก้ว (กรรมการ) อาจารย์วีรพล ทองคุปต์ 
(กรรมการ) นางสาวอาดินดา เจ๊ะมะยิ (เลขานุการ)  

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 3 
3. Programme Structure and Content 3 
4. Teaching and Learning Approach 3 
5. Student Assessment 2 
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 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของหลักสูตร 
AUN1 
จุดเด่น 
1.ELO ที่ก าหนดมาจากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
2.มีข้อมูลจาก Stakeholders ที่หลากหลาย เพื่อมาก าหนด ELO  
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ทบทวน ELO ให้ชัดเจนสามารถวัดได้ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
2.ทบทวนการก าหนด GLO และ SLO  
AUN2 
จุดเด่น 
1.ข้อมูลของหลักสูตรมีครบถ้วน 
2.มีการทบทวนรายละเอียดของรายวิชาก่อนท าการสอน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.มีช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับหลักสูตรและรายวิชาที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย 
AUN3 
จุดเด่น 
1.มีการจัดหมวดรายวิชาในหลักสูตร สอดคล้องกับ ELO อย่างชัดเจน 
2.การจัดล าดับรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา มีความชัดเจนจากง่ายไปยาก ตามหลัก Bloom 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ทบทวนกระบวนการออกแบบหลักสูตร ที่สอดคล้องกับ ELO 
2.การน า ELO กระจายลงสู่รายวิชา CLO 
3.ทบทวนความทันสมัยของหลักสูตรและรายวิชา 
AUN4 
จุดเด่น 
1.มีกระบวนการดูแลนักศึกษา ตั้งแต่แรกเข้าจนจบการศึกษา 
2.มีการชี้แจงเก่ียวกับวิธีการสอน หลักเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน 
3.มีการน าปรัชญาของหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอน 
4.มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ควรเพิ่มรายวิชาปฏิบัติให้มากข้ึน 
2.มีการก าหนด CLO ของแต่ละรายวิชา 
3.ทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะท าให้นักศึกษาบรรลุ ELO และ CLO 
4.ทบทวนทักษะทางด้านการสื่อสาร การเข้าสังคม และด้านภาษา (ทบทวนทักษะLLL) 
 
 



AUN5 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติการรับเข้านักศึกษาใหม่ที่ชัดเจน 
2.มีการติดตามและประเมินผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.มีการวิพากษ์ มคอ.3 ก่อนท าการเรียนการสอน 
4.มีการน า Rubric Score ในรายวิชาโครงงาน 
5.มีการประเมินข้อสอบ และประเมินเกรดหลังสอบ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ทบทวนวิธีการประเมินผลการเรียนตามหลักการ Rubric Score ให้มีความเท่ียงตรง เชื่อถือได้ 
2.มีการประเมินวิธีการรับนักศึกษาใหม่ และประเมินวิธีประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้สอดคล้องกับ ELO ที่ก าหนด 
3.ปรับวิธีการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น และเพ่ิมสื่อการสอนที่ทันสมัย 
4.การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้ใช้งานได้ 
AUN6 
จุดเด่น 
1.มีการส ารวจและส่งเสริมความต้องการเก่ียวกับการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
2.มีแผนการพัฒนาตนเองรายปี จากคณะ 
3.มีระบบการรับสมัครงาน เกณฑ์การคัดเลือกท่ีชัดเจน และมีช่องการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
4.มีระบบกลไกการยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากร 
5.ส่งเสริมให้บุคลาการมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรระยะยาว 
2.กระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินภาระงาน 
3.มีการทบทวนกระบวนการก าหนดสมรรถนะของบุคลากร 
AUN7 
จุดเด่น 
1.มีการส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในการน าเสนอผลงานวิจัย และการศึกษาต่อ 
2.มีการส ารวจและส่งเสริมความต้องการเก่ียวกับการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
3.มีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรใหม่สายสนับสนุน ที่ชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ทบทวนอัตราเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
2.การก าหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุน 
 
 
 
 



AUN8 
จุดเด่น 
1. มีการทบทวนเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้สมัคร 
2. การทบทวนเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้สมัคร 
3. การวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพ่ือปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การประเมินกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร 
2. ระบบติดตามความก้าว หน้าในด้านการเรียน การตรวจสอบ Workload ของนักศึกษา 
AUN9 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเพียงพอและทันสมัย เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
2. หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการแยกตามวิชาเฉพาะ และมีเครื่องมืออุปกรณ์ ที่รองรับการจัดการเรียนการสอนและ
งานวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. กระบวนการประเมินความพร้อม ความเพียงพอและความทันสมัยของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
2. การประเมินความพึงพอใจ การเข้าถึง และข้อเสนอแนะของนักศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. แผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
4. การน าผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมาก าหนดแผนพัฒนาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
AUN10 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรมีการวางแผนการประเมินและปรับปรุงกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรตามรอบการประเมิน 
2. กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง 
ELOs และคุณภาพของหลักสูตร 
2. การทบทวนกระบวนการออกแบบหลักสูตร วิธีการสอนและวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีความสอดคล้อง
กับ PLO/ELOs และ CLO 
3. การทบทวนกระบวนการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
AUN11 
จุดเด่น 
1. การวิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษาและสาเหตุการตกออก 
2. หลักสูตรมีการดูแล ติดตาม และให้ค าแนะน านักศึกษาตกค้างหรือมีแนวโน้มที่จะตกค้างในด้านต่างๆ 
3. การส ารวจความ สามารถในการท างานของนักศึกษาก่อนจบการศึกษาผ่านการนิเทศฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
4. การส่งเสริมการผลิตและการเผยแพร่ผลงาน วิจัยของนักศึกษา 



จุดที่ควรพัฒนา 
1. การตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจนของหลักสูตรเพ่ือการก ากับติดตามผล 
2. การก าหนดคู่เทียบและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคู่เทียบเพ่ือพัฒนาสู่ค่าเป้าหมายที่หลักสูตรตั้งไว้ 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
1. ข้อมูลรายละเอียดใน Criteria ต่างๆ ควรมีรายละเอียดที่บอกถึงการจัดการที่ชัดเจนและครบถ้วน 
2. เอกสารประกอบการเขียนรายงานใน Criteria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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  

- การก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรสอดคล้องกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
และคณะ 
- การน าข้อเสนอแนะ
จากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรปีการศึกษา 
2562 มาปรับปรุงในปีนี้  
- หลักสูตรมีกระบวนการ
ในการก าหนด ELOs ของ
หลักสูตร 

- ความชัดเจนในการวัด
ประเมินผลของ ELOs ในบาง
ข้อ 
- การทบทวนการก าหนด ELOs 
ของหลักสูตร 

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

- ELOs ครอบคลุม ทักษะ
เฉพาะทาง (Specific 
learning outcomes) 
และทักษะทั่วไป 
(Generic learning 
outcomes) 

- การทบทวนการก าหนด GLO 
และ SLO ของหลักสูตร 

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

- การก าหนดกลุ่ม SHs ที่
ชัดเจน (เช่น สถาน
ประกอบ ศิษย์เก่า สภา
วิศวกร นักศึกษาปัจจุบัน) 
- การส ารวจข้อมูลจาก 
SH ที่หลากหลาย เพื่อมา
ใช้ในก าหนด ELO 

- การทบทวนกระบวนการให้
ได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการของ 
SH เพ่ือให้ได้ข้อมูลจาก SH ทุก
กลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 
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2. Programme 
Specification 

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

- การใหร้ายละเอียด
ข้อก าหนดของหลักสูตร
ได้ครบถ้วน 
- ช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลหลักสูตร (แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์) 

- การเข้าถึง/การประเมินความ
เข้าถึงข้อมูลหลักสูตรของ SH 
ทุกกลุ่ม 

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

- หลักสูตรมีการ
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของมคอ.3 ทุกภาค
การศึกษาก่อนท าการ
เรียนการสอน 

- การแสดงข้อมูล CLOs ของทุก
รายวิชาในหลักสูตร  
 - การปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้มี
ความทันสมัย 

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

- หลักสูตรเผยแพร่ข้อมูล
ของหลักสูตรและรายวิชา
ผ่านการแนะแนวและ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ต่างๆ  

- การสื่อสารข้อมูลของหลักสูตร
และรายละเอียดของรายวิชาให้
ครบถ้วนและทันสมัยครอบคลุม
และเข้าถึงได้ง่าย 
- การเข้าถึงข้อมูลของหลักสูตร
และรายละเอียดของรายวิชา 
 - การประเมินความเหมาะสม
ของช่องทางสื่อสาร และการ
ปรับปรุงข้อมูลให้สม่ าเสมอและ
มีกรอบเวลาที่ชัดเจน  

3. Programme 
Structure and 
Content 

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

- โครงสร้างหลักสูตรมี
ความสอดคล้องกับ 
ELOs มีการเรียงล าดับ
รายวิชาตามหลักของ 
Bloom’s taxonomy 

- กระบวนการทบทวนการ
ออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับ ELOs  
 
 

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

- โครงสร้างรายวิชา มี
การออกแบบที่มีเหตุผล 
มีความความสอดคล้อง
กัน และมีการเรียงล าดับ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

- การกระจาย ELOs ลงลงสู่
รายวิชา (จาก ELOs เป็น CLO)  
- การทบทวนผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังรายปี (Year Learning 
Outcomes) มาเทียบเคียงกับ
รายวิชาของหลักสูตร 

3.3  The curriculum is 
logically structured, 

- โครงสร้างและล าดับ
ของรายวิชาในหลักสูตรมี

- กระบวนการทบทวนหลักสูตร
เป็นระยะเพ่ือให้แน่ใจว่า
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sequenced, integrated 
and up-to-date[3,4,5,6] 

กระบวนการจัดเรียง
รายวิชาอย่างเป็นระบบ 
Basic, Intermediate  
และ Specialized 
course  

หลักสูตรมีความสัมพันธ์กันและ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  
- การจัดรูปแบบการบูรณาการ
ร่วมกัน/มีกิจกรรม ที่ต่อเนื่องกัน
ในรายวิชาที่มีความเกี่ยวเนื่อง
สอดคล้องกัน 
- การทบทวนความทันสมัยของ
หลักสูตรและรายวิชา 

4. Teaching and 
Learning 
Approach 

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

- การน าปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยและปรัชญา
คณะมาเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน 

- การสื่อสารและการประเมิน
ความเข้าใจปรัชญาของ SH ที่
เกี่ยวข้อง 
 

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

- การชี้แจงเกี่ยวกับ
วิธีการสอน หลักเกณฑ์
การให้คะแนนก่อนการ
เรียนการสอน 
- การน าข้อมูลจาก SH 
มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
ท างานจริงในรายวิชา
ปฏิบัติการ 
- การนิเทศการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง และ
ให้นักศึกษาประเมินการ
สอนตามหัวข้อที่ก าหนด
ไว้ 
- มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนตามสถานการณ์  

- การก าหนด CLO ของแต่ละ
รายวิชา 
- การทบทวนและกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนที่จะท าให้
นิสิตบรรลุ CLO ของรายวิชา 
และ ELOs ของหลักสูตร 
- การทบทวนเกี่ยวกับจ านวน
รายวิชาปฏิบัติการ 
- การทบทวนวิธีการสอนให้
น่าสนใจมากขึ้น และเพ่ิมสื่อการ
สอนที่ทันสมัย 

4.3 Teaching and 
learning activities 

- หลักสูตรมีการก าหนด
ทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

- การสื่อสารและประเมินผลที่
สะท้อนทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของนักศึกษาในหลักสูตร  
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enhance life-long 
learning [6] 

- บางรายวิชามีการ
จัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
- กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

- การประเมินกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องในแต่ละ
ปี 
- การทบทวนเกี่ยวกับการ
ก าหนดและกิจกรรมที่ท าให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น
ทักษะทางด้านการสื่อสาร การ
เข้าสังคม และทางด้านภาษา 
(ทบทวนทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต) 

5. Student 
Assessment 
 

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

- หลักสูตรมีขั้นตอนการ
คัดเลือกและการก าหนด
คุณสมบัติการรับเข้า
นักศึกษาใหม่ที่ชัดเจน 
  

- กระบวนการประเมินนักศึกษา
ตั้งแต่การรับเข้า ระหว่างเรียน 
และจนการศึกษาที่ให้สอดคล้อง
กับ ELOs ของหลักสูตร 
- วิธีการประเมินที่สะท้อนถึงการ
บรรลุ ELOs ของนักศึกษาและ
บัณฑิต  
- การประเมินวิธีการรับนักศึกษา
ใหม ่และประเมินวิธี
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้
สอดคล้องกับ ELO ที่ก าหนด 

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

- การวิพากษ์ มคอ.3 
ก่อนท าการเรียนการสอน 
- การชี้แจงหลักเกณฑ์
การประเมิน วิธีและ
ขั้นตอนการประเมินไว้ใน 
มคอ.3 พร้อมทั้งชี้แจง
วิธีการประเมินให้
นักศึกษาทราบก่อนเรียน 
- การใช้ Rubrics ใน
รายวิชาโครงงาน 2  

- ความหลากหลายของเกณฑ์
การประเมิน 
- การวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของเกณฑ์ สัดส่วนและช่วงเวลา
การประเมิน ระดับคะแนนและ
น้ าหนักคะแนนการในกลุ่มวิชา
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
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5.3 Methods including 
assessment rubrics and 
marking schemes are 
used to ensure validity, 
reliability and fairness of 
student assessment [6,7] 

- หลักสูตรมีกระบวนการ
ประเมินข้อสอบและค่า
ระดับข้ัน (การประเมิน
เกรด)   
 

- การทบทวนวิธีการประเมินผล
การเรียนเพื่อให้มีความเที่ยงตรง 
มีความยุติธรรม และเชื่อถือได้ 
- ความชัดเจนของการก าหนด
เกณฑ์เชิงคุณภาพ (Rubrics) 
และ Marking schemes 

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

- การส ารวจความคิดเห็น
และประเมินการสอนของ
อาจารย์ เพื่อน ามาใช้ใน
การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
- การติดตามและ
ประเมินผลการเรียนโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา 

- การประเมินกระบวนการ
สะท้อนผลการประเมินให้กับ
นักศึกษา 
- ระยะเวลาการสะท้อนผลการ
ประเมินทีช่ัดเจน เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีเวลาในการ
ปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง
ก่อนการทดสอบครั้งต่อไปได้ 
- การก ากับและติดตาม
เปรียบเทียบผลการพัฒนา
ตนเองของนิสิต 

5.5 Students have ready 
access to appeal 
procedure [8] 

- หลักสูตรมีระบบการรับ
เรื่องร้องเรียนผ่านตู้รับ
ฟังความคิดเห็น และผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึง
การใช้ google form 
- ขั้นตอนแลกระบวนการ
อุทธรณ์ส าหรับนักศึกษา
อย่างชัดเจน 
- หลักสูตรมีระบบและ
ผู้รับผิดชอบในการรับฟัง
ความคิดเห็นของนักศึกษา 

 - การตรวจสอบการรับรู้และ
การประเมินความพึงพอใจระบบ
การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
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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] 

- หลักสูตรใช้แผนการ
บริหารและการพัฒนา
บุคลากรของคณะในการ
ด าเนินการด้านบุคลากร
สายวิชาการ 
- การส ารวจ การ
รวบรวมข้อมูลความ
ต้องการ และส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองของ
บุคลากร 
- แผนเป็นรายปีจากคณะ 
(การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ การศึกษาต่อ)  

- การก าหนดแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวตามพันธกิจการสอน การ
วิจัย และบริการวิชาการ 
 

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

- การแสดงสัดส่วนนิสิต
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
  

 
 
 

 

- กระบวนการตรวจสอบ 
ติดตาม และวิเคราะห์ภาระงาน 
(workload) ของอาจารย์ 
- การก ากับติดตามตรวจสอบ
ข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้าน
การศึกษาและการวิจัย 
  

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

- หลักสูตรมีระบบรับ
สมัครงาน เกณฑ์การ
คัดเลือกบุคลากรสาย
วิชาการอย่างชัดเจน และ
มีการสื่อสารให้ทราบโดย
ทั่วถึง 

 
 

- การประเมินหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกอาจารย์ทีม่ีความ
สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตรและ ELOs 
- กระบวนการมอบหมายงาน
ส าหรับบุคลากรสายวิชา 

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

- การประเมินสมรรถนะ
ของบุคลากรสายวิชาการ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

- การทบทวนกระบวนการ
ก าหนดและประเมินสมรรถนะ
ของบุคลากรสายวิชาการ 
- กระบวนการน าผลการประเมิน
มาส่งเสริมสมรรถนะอาจารย์ 
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6.5 Training and 
developmental needs 
of academic staff are 
identified and activities 
are implemented to 
fulfil them [8] 

- หลักสูตรสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองบุคลากร
สายวิชาการและ
สนับสนุนการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการ
พัฒนาตนเอง 
- บุคลากรทีไ่ปอบรม
พัฒนาตนเองแล้ว จะ
น ามาถ่ายทอดต่อให้กบั
บุคลากรท่านอ่ืนๆ ใน
หลักสูตร 

- การติดตามและประเมินผล
จากการเข้าร่วมพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ในหลักสูตร 
- การวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้
จากการพัฒนาตนเองเพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 

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

 - หลักสูตรมีการยกย่อง
เชิดชูเกียรติอาจารย์และ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 

 - กระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่ดีของอาจารย์รวมทั้ง
กระบวนการผลักดันให้บุคลากร
ได้รับรางวัล 
- กระบวนการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางสายงานและ
การยกย่องชมเชยของหลักสูตร 

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

- การมีผลงานวิจัยและ
ผลงานตีพิมพ์ของ
อาจารย์ในหลักสูตร 
- การส่งเสริมให้บุคลากร
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
                                                                                                                                               

 - การวิเคราะห์แนวโน้ม  
กระบวนการของหลักสูตรในการ
การส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์  
และการเทียบเคียงกับหลักสูตร
ทีใ่กล้เคียง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

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] 

- บุคลากรสายสนับสนุนมี
คุณสมบัติตรงกับความ
ต้องการของสาขาวิชา 
- การวางแผนการเตรียม
ครุภัณฑ์ส าหรับการเรียน
การสอนและการวิจัยให้
เพียงพอต่อความต้องการ 

- การวางแผนเกี่ยวกับ
อัตราก าลัง ความกา้วหน้าทาง
สายงาน และการเกษียณของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
- การทบทวนอัตราเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
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7.2 Recruitment and 
selection criteria for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated [2] 

- กระบวนการในการ
คัดเลือกบุคลากรสาย
สนับสนุนตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด โดย
มีเกณฑ์การคัดเลือกและ
มีการเผยแพร่ให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

- การประเมินกระบวนการและ
เกณฑ์การคัดเลือก การจ้างงาน 
และความก้าวหน้าทางสายงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

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

- คณะก าหนดสมรรถนะ
หลักของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยการจัดท า 
Job description 

- การก าหนดสมรรถนะหลักของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
- การทบทวนกระบวนการ
ประเมินสมรรถนะของ
บุคคลากรสายสนับสนุนและการ
น าข้อมูลสะท้อนจากหลักสูตรไป
ใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
- แผนพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงกับ
ความต้องการของหลักสูตรทั้ง
ด้านการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 

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

- การส ารวจและส่งเสริม
ความต้องการเกี่ยวกับการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร 

- การติดตามและประเมินผล
การพัฒนาตนเองที่ถูกน ามาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ 
- แผนพัฒนาตนเองและ
ความก้าวหน้าทางสายงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน  

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

- การแสดงความยินดีกับ
บุคลากรที่ได้รับรางวัล
ผ่านเว็บไซต์ของคณะ 
- การส่งเสริมบุคลากร
สายสนับสนุนในการ
น าเสนอผลงานวิจัยและ
การศึกษาต่อ 

- กระบวนการในการสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นใน
การพัฒนางาน 
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8. Student 
Quality and 
Support 
 
 

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

- หลักสูตรมีเกณฑ์การ
คัดเลือกและกระบวนการ
ในการรับนักศึกษาใหม่
อย่างชัดเจน 
- การทบทวนเกณฑ์ใน
การคัดเลือกนักศึกษา
ใหม่ให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้สมัคร 
- การประชาสัมพันธ์การ
รับนิสิตใหม่ของหลักสูตร
มีการด าเนินการที่
หลากหลายช่องทาง
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย 
- การวิเคราะห์ปัญหา
และวิธีการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ เพ่ือ
ปรับปรุงแผนการ
ประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาใหม่ เพ่ือให้
ทราบถึงแนวทางการ
เรียนและการท างานใน
อนาคต และมีการใช้สื่อ
ออนไลน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ที่มากขึ้น 

- การประเมินกระบวนการรับ
นักศึกษาใหม่ เพ่ือเพ่ิมจ านวน
นักศึกษาใหม่ของหลักสูตร 
 

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

- หลักสูตรมีขั้นตอนและ
เกณฑ์การรับนักศึกษา
ใหมท่ี่ชัดเจน  
- การประเมินผล
กระบวนการรับนักศึกษา
ใหม่ผ่านการประชุมของ
สาขาวิชาและการประชุม

- การน าผลการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษาใหม่ รวมถึง
การติดตามผลการน าผลการ
ประเมินมาใช้ 
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ร่วมกับฝ่ายวิชาการและ
ฝ่ายแผนพัฒนาคณะ 

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

- การติดตาม
ความก้าวหน้าทางการ
เรียนของนิสิตโดยผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา   
- หลักสูตรมีกระบวนการ
ดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรก
เข้าจนจบการศึกษา 
 

- กรอบระยะเวลาในการติดตาม
ความก้าวหน้า ผลการเรียนนิสิต  
และการระบบติดตามความก้าว 
หน้าในด้านการเรียน  การ
ตรวจสอบ Workload ของ
นักศึกษา 
 - การประเมินกระบวนการ
ติดตามความก้าวหน้าด้านการ
เรียนและ Workload ของ
นักศึกษา 

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

- การประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาทราบเกี่ยวกับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
การอบรมต่างๆ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 
- การส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ  
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการต่างๆ เพ่ือให้
นักศึกษาทราบ 

- การประเมินผลของโครงการ
ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
- การตรวจสอบนิสิตในหลักสูตร
เรื่องการเข้าถึงและรับการ
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ใน
แต่ละโครงการ (ค่าร้อยละของ
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการที่
หลักสูตรสนับสนุน) 
 

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

- หลักสูตรมีการจัด
สภาพแวดล้อมและ
บริการที่ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้และการท า
วิจัย มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ มีพ้ืนที่
เพ่ือรองกับกิจกรรมต่างๆ 
มีห้องกิจกรรม รวมถึง
ระบบ Wifi และอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกต่างๆ 

- ระบบการประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่
สนับสนุนเรียนรู้ 
 



 Criteria Strengths Area for improvement 
เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน  

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] 

- หลักสูตรมีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ี
เพียงพอและทันสมัย เพ่ือ
รองรับการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ 
  
 

- การประเมินความพร้อม ความ
เพียงพอและความทันสมัยของ
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ ของ
นักศึกษา 
- การน าผลการประเมินความ
พร้อม ความเพียงพอและความ
ทันสมัยของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร
ไปใช้ในการบริหารจัดการ 
รวมถึงผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อระบบ
อ านวยความสะดวกต่างๆ  

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

- อาจารย์และนักศึกษา
สามารถใช้บริการจาก
ห้องสมุดกลางและห้อง 
สมุดของคณะ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
- หลักสูตรมีส่วนร่วมใน
การคัดเลือกหนังสือของ
คณะ 

- การประเมินความพึงพอใจ 
การเข้าถึง และข้อเสนอแนะของ
นักศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
  

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

- หลักสูตรมี
ห้องปฏิบัติการแยกตาม
วิชาเฉพาะ และมี
เครื่องมืออุปกรณ์ ที่
รองรับการจัดการเรียน
การสอนและงานวิจัย 
 

- การประเมินความเพียงพอและ
ความทันสมัยของห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมืออุปกรณ์ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 
- การก าหนดแผนการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการให้ใช้งานได้
ตลอดเวลา 
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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] 

- ระบบอินเทอร์เน็ตและ
ระบบสื่อสารที่ทันสมัย
สนับสนุนการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
- การประเมินผลการ
ด าเนินและประเมินความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกสิ้นปี
การศึกษา  

- กระบวนการน าผลการ
ประเมินมาใช้ในด้านการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ตอบสนองต่อการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

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

- การใช้มาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย ในการจัด
ด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยส าหรับบุคคล
ทั่วไปและบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

- การประเมินผลการใช้
มาตรฐานต่างๆ และการ
ประเมินความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย 
  

10. Quality 
Enhancement 

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

- การส ารวจและการน า
ข้อมูลป้อนกลับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร 
  

- การก าหนดสัดส่วนของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่รับฟังข้อมูล   
- การทบทวนกระบวนการรับ
ข้อเสนอแนะและความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุง ELOs 
และคุณภาพของหลักสูตรให้ดีขึ้น  

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

- หลักสูตรมีการวาง
แผนการประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรตามรอบการ
ประเมิน 
- การก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการปรับปรุงหลักสูตร 

- การประเมินและทบทวน
กระบวนการออกแบบหลักสูตร
และรายวิชา เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร 
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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] 

- หลักสูตรมีการทบทวน
กระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผลผู้เรียนทุก
รายวิชา ทุกภาค
การศึกษา เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าสอดคล้องกับ ELOs 
- การประเมินการสอน
โดยนักศึกษาผ่านระบบ
กลางของมหาวิทยาลัย 

- การประเมินระบบการทวน
สอบวิธีการสอนและวิธีการวัด
และประเมินผลผู้เรียนให้มีความ
สอดคล้องกับ PLO/ELOs และ 
CLO ของหลักสูตร 

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

- หลักสูตรมีการบูรณา-
การงานวิจัยของอาจารย์
เข้ากับวิชาโครงงาน 

- การน าผลการวิจัยและ
กิจกรรมการวิจัยของอาจารย์ใน
หลักสูตรมาใช้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอน  
- การประเมินผลการเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนหลังจากการน าผลการ 
วิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน  

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

- การประเมินความพึง
พอใจของนิสิตและ
อาจารย์ต่อการใช้บริการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนแล้วน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอ-
แนะมาปรับปรุงการ
ให้บริการ 

- การทบทวนกระบวนการ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

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

- กระบวนการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
  
 
 

- ระบบในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (การก าหนด เครื่องมือ 
ความถี่ และผู้รับผิดชอบ) 
- การประเมินระบบการรับ
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหลักสูตรและ
วิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนา 



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

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

- การเก็บข้อมูลนิสิตแรก
เข้า อัตราการผ่านและ
ตกออกของนิสิตในแต่ละ
ปี  และการวิเคราะห์
ปัญหาของนักศึกษาและ
สาเหตุการตกออก  
- หลักสูตรมีแผนการดูแล
นักศึกษา 

- การติดตามการน าผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหา  
- การก าหนดคู่เทียบและ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับคู่เทียบเพ่ือพัฒนาสู่ค่า
เป้าหมายที่หลักสูตรตั้งไว้ 
 

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

- การเก็บข้อมูล
ระยะเวลาในการศึกษา
ของนักศึกษา 
- หลักสูตรมีการดูแล 
ติดตาม และให้ค าแนะน า
นักศึกษาตกค้างหรือมี
แนวโน้มที่จะตกค้างใน
ด้านต่างๆ 
 

- กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาที่
ท าให้นักศึกษาไม่จบตามระยะที่
ก าหนด และการน าผลการ
วิเคราะห์มาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา 
- การตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจน
ของหลักสูตรเพ่ือการก ากับ
ติดตามผล 
- การก าหนดคู่เทียบ  และมี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับคู่เทียบเพ่ือพัฒนาสู่ค่า
เป้าหมายที่หลักสูตรตั้งไว้ 

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

- หลักสูตรมีการส ารวจ
อัตราการได้งานท าของ
บัณฑิต 
- การส ารวจความ 
สามารถในการท างาน
ของนักศึกษาก่อนจบ
การศึกษาผ่านการนิเทศ
ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
- การได้งานท าที่ตรง
สาขาของนักศกึษาที่จบ
การศึกษาแล้ว 

- การตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจน
ของหลักสูตรเพ่ือการก ากับ
ติดตามผล 
- การก าหนดคู่เทียบ  และมี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับคู่เทียบเพ่ือพัฒนาสู่ค่า
เป้าหมายที่หลักสูตรตั้งไว้ 



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

- การส่งเสริมการผลิต
และการเผยแพร่ผลงาน 
วิจัยของนักศึกษาเพ่ือ
สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่
ช่วยพัฒนาศักยภาพของ
นิสิต 

 
 

- การตั้งค่าเป้าหมายทีช่ัดเจน
ของหลักสูตรเพ่ือการก ากับ
ติดตามผล 
- การก าหนดคู่เทียบ  และมี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับคู่เทียบเพ่ือพัฒนาสู่ค่า
เป้าหมายที่หลักสูตรตั้งไว้ 

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

- หลักสูตรมีการส ารวจ
ความต้องการและเก็บ
ข้อมูลระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนา 
ELOs และหลักสูตร 

- การตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจน
ของหลักสูตรเพ่ือการก ากับ
ติดตามผล 
- การก าหนดคู่เทียบและมี
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับคู่เทียบเพ่ือพัฒนาสู่ค่า
เป้าหมายที่หลักสูตรตั้งไว้ 

 
 


