
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร ประจำปกีารศึกษา 2563 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

 

 

 
รายชื่อผู้ประเมิน 

 
1. รศ.ดร.ณัฎฐา  จินดาเพ็ชร์   ประธาน 
2. ผศ.ดร.ปรุฬห์  มะยะเฉี่ยว   กรรมการ 
3. อาจารย์ทรงยศ   สารภาพ   กรรมการ 
4. อาจารย์อาฟีพ  จิการะจิ      เลขานุการ 
   
  

 
 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

วันที่ประเมิน 2 สิงหาคม 2564 



 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วันที่ประเมิน 2 สิงหาคม 2564 
 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐา  จินดาเพ็ชร์) 

ประธานกรรมการ 
 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว) 

กรรมการ 
 
 
 

 
(อาจารย์ทรงยศ  สารภาพ) 

กรรมการ 
 
 

 
(อาจารย์อาฟีพ  จิการะจิ) 

เลขานุการ 
 
 
 
 
 



กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วันที่ประเมิน 2 สิงหาคม 2564 

ผ่านระบบ ZOOM MEETING  ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  
09:00-09:10 น 
09:10-09:30 น 

 

- คณะกรรมการประชุม เพ่ือหารือแนวทางการประเมิน 
- 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 
 

รายงานฉบับนี ้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร พ.ศ.2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที ่ 2 สิงหาคม 2564 โดย รศ.ดร.
ณัฎฐา  จินดาเพ็ชร์ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว(กรรมการ) อาจารย์ทรงยศ สารภาพ (กรรมการ) 
อาจารย์อาฟีพ จิการะจิ (เลขานุการ)  

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตรได้จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมิน
ตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตและตัวแทนเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน  

การประเมินนี้ ดำเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA  มีทั้งหมด 11  ข้อ ซึ่งประเมินด้วยระดับ
ระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมินมีดังนี ้
 
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 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดแข็งในภาพรวมของหลักสูตร 

AUN1 
จุดเด่น 
1. มีกระบวนการได้มาซึ่ง ELOs ที่มีความเชื่อมโยงจาก วิสัยทัศน์ พันธ์กิจของมหาวิทยาลัย 
2. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักการ OBE 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การดำเนินการตามแบบกระบวนการ PDCA 
2. การประเมินวัดผลสัมฤทธิ์ของ ELOs 
3. การตรวจสอบเพื่อยืนยันว่า ELOs สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 
AUN2 
จุดเด่น 
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
2. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่หลากหลาย 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.กระบวนการวิเคราะห์ ELO และ CLO ในทุกรายวิชา 
2.การประเมินการสื่อสารไปยัง Steak holder   
 
AUN3 
จุดเด่น 
1.มีการระบุความสามารถของบัณฑิต โดยใช้หลักการ Bloom 
2.มีกระบวนการเรียบเรียงรายวิชาในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
3.มีกระบวนการประเมินที่สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุ ELO ของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.กระบวนการรับ feedback จาก Steak holder เพ่ือการปรับปรุง 
2.การหาคู่เทียบที่ใกล้เคียง เพ่ือการพัฒนาต่อยอด 
 
AUN4 
จุดเด่น 
1.การนำองค์ความรู้จากรายวิชาและการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.มีกระบวนการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นปีการศึกษาของผู้เรียนแต่ล่ะชั้นปี 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ปรัชญาการศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
2.การประเมินการรับรู้ปรัชญาการศึกษา 
 



AUN5 
จุดเด่น 
1.มีระบบการคัดเลือกการรับนักศึกษาตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา ระหว่างเรียน สำเร็จการศึกษา 
2.มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ที่สามารถวัดผลได้ 
3.มีระบบร้องเรียนผ่านคณะกรรมการระดับคณะ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามหลัก Rubrics โดยเฉพาะการให้คะแนนข้อสอบแบบอัตนัย 
 
AUN6 
จุดเด่น 
1.มีความเข้าใจในหลักการ OBE ของหลักสูตร 
2.มีแผนการพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการศึกษาต่อ 
2.การส่งเสริมการวิจัยให้แก่อาจารย์ในหลักสูตรอย่างต่อเนือง 
 
AUN7 
จุดเด่น 
1.มีการส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง 
2.มีการประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การส่งเสริมให้ได้รับอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย 
2.การวิเคราะห์ภาระงานที่เหมาะสมและการจัดการความเสี่ยง 
 
AUN8 
จุดเด่น 
1.มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่วยติดตามนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จ 
2.มีการบูรณาการ การเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การติดตามความก้าวหน้าจากการประเมิน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมกับ ELO 
2.การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต wifi ให้เสถียรและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 
AUN9 
จุดเด่น 
1.มีเครื่องมือในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 



จุดที่ควรพัฒนา 
1.การดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนือง 
2.การจัดหา software ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า เช่น Auto CAD 
3.การดูแลซ่อมบำรุงรักษาดูแลลิฟต์ ห้องน้ำ และความปลอดภัย 
4.การพัฒนาห้องสมุด Digital library เพ่ือการสืบค้น 
 
AUN10 
จุดเด่น 
1.มีระบบ need assignment จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือนำกลับมาออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
2.การนำผลลัพธ์งานวิจัยมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.การประเมินการบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
2.การประเมินผลประสิทธิภาพการบูรณาการ การนำงานวิจัยมาใช้จัดการเรียนการสอน 
 
AUN11 
จุดเด่น 
1.มีระบบการดูแลนักศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ 
2.มีการสำรวจความพึ่งพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.ศึกษากระบวนการเทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืน เพ่ือการพัฒนา 
 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ของหลักสูตร 
• การพัฒนาห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงที่ดีที่สุดในภาคใต้ 
• การพัฒนาห้องปฏิบัติการระบบรางที่ดีที่สุดในภาคใต้ 
• การส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ในการนำเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้ามา

ประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดชายแดนใต้ โดยใชค้วามได้เปรียบทางภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
 

• การวางแผนการบริหารหลักสูตรตามบริบททุกด้านตาม AUN เพ่ือให้บรรลุ ELOs 
• การดำเนินการตามแผน การเก็บหลักฐานที่เป็นระบบ  
• การประเมินเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 
 
 



 
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  

• มีการปรับปรุง
หลักสูตรตามหลัก 
Outcomes-based 
education (OBE)  

• มีกระบวนการได้มา
ซ่ึง ELOs ที่มีความ
เชื่อมโยงจาก 
วิสัยทัศน์ พันธ์กิจของ 
มหาวิทยาลัยและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

• การกำหนด ELOs สำหรับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีชั้น
นำอันดับหนึ่งของจังหวัด
ชายแดนใต้ 

• การทวนสอบประเมินความ
สอดคล้องการได้มาของ 
ELOs และความสัมพันธ์กับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

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

• ELOs ครอบคลุมและ
สอดคล้องทั้งทักษะ 
Generic และ 
Specific 

• การประเมินวัดผลสัมฤทธิ์
ของ ELOs ว่าผู้เรียนได้รับ
ทักษะ Generic และ 
Specific 

• ความเชื่อมโยงของรายวิชาที่
เป็น Generic และ Specific 
และการทบทวนการนำ ELO
ไปจัดความสมดุลตลอดการ
ประเมินความเหมาะสมที่
เป็นระบบและประเมินได้ 

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

• มีข้ันตอนแผนงาน
การกำหนด ELOs 
ตามความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

• การได้มาซ่ึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และวิธีการกำหนดผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็น
ระบบ 

• การตรวจสอบเพื่อยืนยันว่า 
ELOs สะท้อนความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม 



 Criteria Strengths Area for improvement 

2. Programme 
Specification 

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

• มีการออกแบบ
หลักสูตรที่ตรงกับ
ความต้องการของ
พ้ืนทีแ่ละ
ภาคอุตสาหกรรม 

• กระบวนการนำ ELOs มา
กำหนดในหลักสูตรและมี
การทบทวนความทันสมัย
ตลอดจนการทวนสอบและ
การปรับวิธีการ 

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

• กระบวนการจัดการ
เรียนสอนที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาประยุกต์ใช้
ความรู้จากการวิจัย
นำไปประยุกต์ใช้ใน
การทำงาน 

• วิธีการสอนการประเมินให้
สอดคล้องทุกรายวิชาและ
การ Feedback ระหว่าง
เรียน 

• กระบวนการและระยะเวลา
ในการปรับปรุงให้ทันสมัย 

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

• มีการสื่อสารและ
สร้างความร่วมมือ
ภาคอุตสาหกรรม 

• การติดตามการเข้าถึงข้อมูล
หรือการใช้ประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

• แนวทางปรับปรุงการสำรวจ
ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียให้มากขึ้นและ
หลากหลาย 

3. Programme 
Structure and 
Content 

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

• มีการระบุ
ความสามารถของ
บัณฑิต โดยใช้ ทฤษฎี
การเรียนรู้ของ 
Bloom 

 

• กระบวนการนำ ELOs มา
ออกแบบหลักสูตรตั้งแต่
โครงสร้างหลักสูตร แผนการ
เรียน การสร้างรายวิชา เพื่อ
ตอบสนองการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและให้มีความสอดคล้อง
กับ ELOs ที่ได้กำหนดไว้
และการ 

• เปรียบเทียบกับคู่เทียบเพ่ือ
การพัฒนา 

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

• มีการวิเคราะห์การ
ถ่ายทอด ELOs สู่
รายวิชา 

• กระบวนการบริหารจัดการที่
ให้รายวิชาสามารถบรรลุ 
ELOs 

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

• มีกระบวนการเรียบ
เรียงรายวิชาใน
หลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ 

• ทบทวนกระบวนการที่ทำให้
เกิดความทันสมัยการบูรณา
การรายวิชาตลอดจนการ
ติดตามรายวิชาทุกกลุ่ม
เพ่ือให้เกิดลำดับการเรียนรู้ที่
บรรลุ ELOs 

• กระบวนการรับ feedback 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ
การปรับปรุง 

4. Teaching and 
Learning 
Approach 

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

• มีการถ่ายทอด
ปรัชญาของหลักสูตร 
และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในแต่ละปี
ผ่านกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่เ 

• กระบวนการสร้างปรัชญา
การศึกษาของหลักสูตรเพ่ือ
ตอบสนอง ELOs 

• ปรัชญาการศึกษาท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย 

• กระบวนการสื่อสารกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

• การประเมินการรับรู้ปรัชญา
การศึกษา 

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

• มีกระบวนการกำหนด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ของผู้เรียนแต่ล่ะชั้นปี 

• การแสดงกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชา CLOs ที่
มีผลการประเมินสอดคล้อง
กับ ELOs และการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

• การสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

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

• การนำองค์ความรู้
จากรายวิชาและการ
บริการวิชาการมา
บูรณาการกับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

• การกำหนดกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่สอดคล้อง
กันเพ่ือวัดผลของผู้เรียนเป็น
สำคัญในทุกรายวิชา 

• การกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
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5. Student 
Assessment 

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

• มีระบบการคัดเลือก
การรับนักศึกษาตั้งแต่
ก่อนเข้าศึกษา 
ระหว่างเรียน สำเร็จ
การศึกษา 

• การจัดระบบให้อาจารย์นำ
ELOs มาพิจารณาออกแบบ
การวัดประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

• ทบทวนและประเมินผล
อย่างเป็นระบบเพื่อการ
พัฒนา 

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

• มีระบบการประเมิน
การสอนของอาจารย์
ที่สามารถวัดผลได้ 

• กระบวนการประเมินที่
ชัดเจนและสอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
นักศึกษาในทุกรายวิชา 

• ปรับใช้ rubrics ในการ
ประเมินผลในรายวิชาให้มาก
ขึ้น 

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

• มีการประชุม
คณะกรรมการของ
สายวิชาหากคะแนน
เกรดมีความผิดปกติ 

• กระบวนการสื่อสารให้มี
ความน่าเชื่อถือเพ่ือการนำไป
ปรับปรุงวิธีการประเมิน
รายวิชา 

• การกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินผล แบบ Rubrics ที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันให้
ครอบคลุมทุกรายวิชา 
 

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

 • การประเมินผลที่เกิดขึ้นจาก
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียน 

• ความชัดเจนในการ 
feedback 

5.5 Students have ready 
access to appeal 
procedure [8] 

• มีระบบร้องเรียนผ่าน
คณะกรรมการระดับ
คณะ 

• การประเมินระบบเพ่ือนำไป
พัฒนา 

• วิธีการป้องกันผู้เรียนถูกกลั่น
แกล้ง 
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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] 

• มีระบบกลไกและมี
การดำเนินงานด้าน
การบริหารอาจารย์ใน
ด้านต่าง ๆ เป็นไป
ตามข้อบังคับและ
ประกาศมหาวิทยาลัย
ฯ 

• มีแผนการพัฒนา
บุคลากรสายสอนและ
วิจัย 

• เพ่ิมอาจารย์ให้ได้สัดส่วนที่
พอเหมาะ 

• แผนอัตรากำลังของหลักสูตร 
 

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

• มีการวิเคราะห์ภาระ
งานสอนของอาจารย์
ตามจำนวนนักศึกษา
เต็มเวลา (FTES) 

• กระบวนการกำหนดภาระ
งานด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และบริการวิชาการ  
 

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

• ใช้เกณฑ์คัดเลือก
อาจารย์ใหม่ตาม
ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราช
นครินทร์ 

• ประเมินกระบวนการ/ระบบ
ที่ใช้อยู่เพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

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

• มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯ 

• กำหนดตัวชี้วัดของอาจารย์ที่
เหมาะสม 

6.5 Training and 
developmental needs 
of academic staff are 
identified and activities 

• มีการสำรวจเกี่ยวกับ
ความต้องการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์

• ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา
ตัวเองอย่างเพียงพอ 
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are implemented to 
fulfil them [8] 

และสายสนับสนุน ใน
ด้านต่างๆ 

• มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณ
ในการเข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนาทาง
วิชาการ 

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

• มีการยกย่องเชิดชู
เกียรติและกระตุ้นให้
อาจารย์ 

• การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ และ
การศึกษาต่อ 

• การส่งเสริมการวิจัยให้แก่
อาจารย์ในหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

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

 • การติดตามคุณภาพและ
ปริมาณกิจกรรมวิจัย และ
การเทียบกับคู่เทียบเพ่ือการ
พัฒนา 

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] 

 • ความเพียงพอของบุคลากร
สายสนับสนุน เพ่ือให้
สามารถรองรับการเรียนการ
สอน การวิจัยและบริการ
วิชาการ 

7.2 Recruitment and 
selection criteria for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 

• มีแผนอัตรากำลังของ
คณะ 

• การส่งเสริมให้ได้รับ
อัตรากำลังของมหาวิทยาลัย 
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determined and 
communicated [2] 

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

• มีการประเมินความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 

• การวิเคราะห์ภาระงานที่
เหมาะสมและการจัดการ
ความเสี่ยง 

 

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

• มีการส่งเสริมให้
พัฒนาตนเอง 

 

• การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การอบรมที่ได้รับ 

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

• มีการให้รางวัลและ
ยกย่องชมเชย 

• การกำหนดแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรที่
ชัดเจน 

8. Student 
Quality and 
Support 

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

• มีนโยบายในการรับผู้
เข้าศึกษาท่ีชัดเจน
และมีการ
ประชาสัมพันธ์มีการ
ดำเนินการหลาย
ช่องทาง 

• การประเมินช่องทางการ
รับเข้าและการ
ประชาสัมพันธ์ 

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

• มีการกำหนด
กระบวนการคัดเลือก
ชัดเจน 

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

• มีระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาท่ีช่วยติดตาม
นักศึกษาตั้งแต่แรก
เข้าจนสำเร็จ 

 

• การติดตามความก้าวหน้า
จากการประเมิน เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมกับ ELOs 

• ทบทวนจำนวนนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้มีจำนวน
เหมาะสม   

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

• มีการบูรณาการ การ
เรียนการสอนสู่การ
บริการวิชาการ 

• การประเมินผลการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตาม 
ELOs 

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

• การจัดสรรพื้นที่ให้แก่
นักศึกษาสำหรับการ
ประชุม แลกเปลี่ยน
สนทนา และทำงาน
ร่วมกัน 

• การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต 
WIFI ให้เสถียรและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

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] 

• มีจำนวนอุปกรณก์าร
จัดการเรียนสอน ใน
แต่ละห้องเรียน อย่าง
เพียงพอ 

• ระบบการดูแลรักษา 
• การสำรวจความเพียงพอ

และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

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

 • การพัฒนาห้องสมุด Digital 
library เพ่ือการสืบค้น 
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9.3 The laboratories and 
equipment are 
adequate and updated 
to support education 
and research [1,2] 

• มีเครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการที่
ทันสมัย 

• การดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์
ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

• การจัดหา software ด้าน
การออกแบบระบบไฟฟ้า 
เช่น Auto CAD 

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

• มีระบบ WIFI ของ
คณะ 

• การประเมินความเร็วระบบ
อินเตอร์เน็ต WIFI สำหรับ
การเรียนการสอนออนไลน์
และการสืบค้นข้อมูล 

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

 • การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้สะอาดและปลอดภัย
เป็นไปตามมาตรฐาน 

• การดูแลซ่อมบำรุงรักษาดูแล
ลิฟต์ ห้องน้ำ และความ
ปลอดภัย 

10. Quality 
Enhancement 

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

• มีระบบ need 
assignment จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
นำกลับมาออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร 

 

• การดำเนินการที่ชัดเจนต่อ
ข้อมูลป้อนกลับที่ได้ 

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

• มีกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร ประเมิน
หลักสูตรและ
ปรับปรุงคุณภาพ
หลักสูตร 

 

• กระบวนการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการ
เพ่ือการพัฒนา 
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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] 

• มีการกำกับติดตาม
กระบวนการเรียน
การสอน 

• การตรวจสอบ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

• ระบบการทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผล
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า จะนำไปสู่ 
ELOs ของหลักสูตร 

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

• มีการนำผลลัพธ์
งานวิจัยมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียน
การสอน 

• การประเมินผลประสิทธิภาพ
การบูรณาการ การนำ
งานวิจัยมาใช้จัดการเรียน
การสอน 

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

• มีการประเมินผลและ
ปรับปรุงคุณภาพการ
บริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

• แผนการปรับปรุงและจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือ
การพัฒนาให้ดีขึ้น 

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

• มีการประเมินผลและ
ปรับปรุงคุณภาพที่
รวบรวมจากปัจจัย
นำเข้าและผลการ
ป้อนกลับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

• การประเมินความเพียงพอ
ของข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

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

• คณะฯ มีกลไกท่ี
ดำเนินการตรวจสอบ 
แก้ปัญหา และพัฒนา
ปรับปรุง อัตราการ
ตกออกของนักศึกษา
ในแต่ละหลักสูตร 

• ศึกษากระบวนการ
เทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืน 
เพ่ือการพัฒนา 

• วิเคราะห์สาเหตุการตกออก
ของนักศึกษา 

• วิเคราะห์การใช้เวลาศึกษา
มากกว่าที่กำหนดของ
นักศึกษา 



 Criteria Strengths Area for improvement 

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

• มีการติดตามเพ่ือดูแล
ในส่วนของนักศึกษา
ที่ตกค้างหรือมี
แนวโน้มที่จะตกค้าง 

• ศึกษากระบวนการ
เทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืน 
เพ่ือการพัฒนา 

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

• การเก็บข้อมูลการมี
งานทำของบัณฑิต 

 

• ศึกษากระบวนการ
เทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืน 
เพ่ือการพัฒนา 

• การวิเคราะห์เชิงลึกในแง่การ
ทำงานตรงสายงานที่เรียนมา 
เพ่ือนำมาปรับปรุงหลักสูตร
ที่เตรียมคนได้พร้อมกับความ
ต้องการตลาดมากข้ึน 

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

• มีการส่งงานวิจัยของ
นักศึกษาในหลักสูตร
เข้าร่วมการประชุม
วิชาการ 

• ศึกษากระบวนการ
เทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืน 
เพ่ือการพัฒนา 

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

• มีการสำรวจความพ่ึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

• ศึกษากระบวนการ
เทียบเคียงกับหลักสูตรอ่ืน 
เพ่ือการพัฒนา 

 
 


