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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร พ.ศ.2560 
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 

ผ่านระบบ ZOOM MEETING  

09:00-09:10 น 
09:10-09:30 น 

 

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

09:30-12:00 น. - คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร และสมัภาษณ์อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
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. - สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีป่ระจ าหอ้งปฏิบัติการ หรือเจ้าหน้าทีฝ่า่ยสนับสนุน 
15:00-16:30 น. - คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน 

* ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรปุส าหรบัผู้บริหารหลกัสตูร 
      รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร พ.ศ.2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่  3 สิงหาคม 2564 โดย ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สราวุธิ จริตงาม (ประธานกรรมการ) อาจารย์ทรงยศ สารภาพ (กรรมการ) อาจารย์ ดร.ปรุฬห์   
มะยะเฉ่ียว (กรรมการ) อาจารย์อาฟิฟ จิการะจิ (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 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 4 

11. Output 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AUN 1 
จุดเด่น 
1.มีกระบวนการวิเคราะหก์ารได้มาของ ELO ของหลักสูตร จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
2.ELO ของหลักสูตรครอบคลุม learning outcomes อย่างชัดเจน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1.กระบวนการประเมินแบบ PDCA เพื่อน าเป็นแผนพัฒนาตอ่ยอด 
2.แสดงรายการหลกัฐานอ้างองิ 
 
AUN 2 
จุดเด่น 
1.มีการปรบัปรุง มคอ.2 และมคอ.3 ทุกๆ5ป ี
2.มีระบบกลไกสื่อสารหลักสูตร ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1.กระบวนในการตรวจสอบความถูกต้อง ที่แสดงถึงความทนัสมัยของการปรบัปรุง มคอ.2 และ มคอ.3 
2.ความสอดคล้องระหว่าง ELO และ CLO  
 
AUN 3 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรมีการก าหนดการเรียนรู้ในแต่ละ ELO ที่ชัดเจน 
2.มีการกระจายการเรียนรูสู้่รายวิชาต่างๆอย่างชัดเจน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1.กระบวนการจัดการที่ให้รายวิชาสามารถบรรลุ ELO ของหลักสูตร 
2.การประเมินความทันสมัยของรายวิชา และการทวนสอนในรอบปีถัดไป 
 
AUN 4 
จุดเด่น 
1.มีปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
2.มีการก าหนดกจิกรรมการเรียนการสอนตามมคอ.3 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1.การถ่ายทอดปรัชญาหลักสูตร ไปยังผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.ควรน าไปประยกุต์ในรายวิชาหลกัด้านวิศวกรรม ทีส่่งผลตอ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 
 



AUN 5 
จุดเด่น 
1. ELO ของหลักสูตรมีกระบวนการทบทวน ใหส้อดคล้องตอ่การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
2.มีระบบอาจารยท์ี่ปรึกษา ที่คอยดูแลนักศึกษา  
3.มีข้ันตอนการร้องทุกข์ให้นักศึกษารับทราบ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1.สื่อสารใหอ้าจารย์น า ELO ไปออกแบบการเรียนการสอนในแต่ละวิชา 
2.การท า rubrics score ให้ครบทุกรปูแบบการประเมนิทุกรายวิชา 
 
AUN 6 
จุดเด่น 
1.มีกระบวนการวิเคราะห์ภาระการสอน ตามคุณวุฒิของอาจารย์ และความถนัด 
2.มีการตรวจสอบ staff to student ratio อย่างสม่ าเสมอ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1.การก าหนดภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตร 
2.ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรทีเ่กี่ยวกบัการประชุมสัมมนา ในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อน ามาพฒันาต่อ
ยอด 
 
AUN 7 
จุดเด่น 
1.มีภาระงานบริการวิชาการ 
2.มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง 
3.มีการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ แสดงความยินดีผ่านเว็ปไซต์ของคณะ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1.ควรมีการสร้างขวัญก าลงัใจ 
2.ควรมีแผนจัดการความเสี่ยง 
 
AUN 8 
จุดเด่น 
1.หลักสูตรมีการก าหนดจ านวนการรับนกัศึกษา และข้ันตอนการสรรหาที่ชัดเจน 
2.หลักสูตรมีกจิการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และมงีานท า 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1.ปรบัปรุงระบบ Wi-Fi 
2.การทบทวนและประเมินผลระบบการติดตาม ความก้าวหน้าของนักศึกษา และอาจารย์ทีป่รกึษา 
 



AUN 9 
จุดเด่น 
1.มีการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษา 
2.มีห้องปฏิบัติการสอนที่เพียงพอและทันสมัย 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1.พื้นที่ในการติวหนงัสอืไม่เพียงพอ ห้องน้ า และระบบความปลอดภัย 
2.การเข้าถึงห้องสมุด ในการสบืค้นข้อมูล 
 
AUN 10 
จุดเด่น 
1.มีระบบการประเมินความพึงพอใจผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
2.มีการน าผลงานวิจัยมาบูรณาการในการเรียนการสอน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1.สร้างระบบตรวจสอบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างสม่ าเสมอ และน าผลมาปรับปรุงทุกป ี
2.กระบวนการออกแบบหลักสูตรทีท่ันสมัย และมีการเปรียบเทียบคู่เทียบ 
3.สร้างระบบเพื่อมั่นใจว่าผลงานของวิจัยอาจารย์ ถูกในการเรียนการสอนทุกวิชา 
4.ทบทวนกระบวนการ และประเมินสิ่งสนับสนุน สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนให้มีความเพียงพอ 
ทันสมัย เพื่อน ามาปรับปรงุใหม้ีประสทิธิภาพดีข้ึน 
 
AUN 11 
จุดเด่น 
1.มีการสนับสนุนผลงานผู้เรียนในการน าเสนอเผยแพร่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษามีแนวโน้มลดลง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1.ควรมีคู่เทียบในการก าหนดประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง และใหม้ีความสอดคลอ้งกบั ELO ของหลกัสูตร 
2.สร้างระบบกลไกเพื่อแก้ไขปญัหา นักศึกษาที่ไมจ่บตามเกณฑ์ 
3.ทบทวนกระบวนการสง่เสรมินักศึกษาใหม้ีงานท า 
4.ประเมินกระบวนการของการน าความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมาปรบัปรุงหลกัสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 



จุดแข็งในภาพรวมของหลักสูตร 
1.เป็นโอกาศของคนในพื้นที่มโีอกาสเรียนมากกว่าทีอ่ื่น 
 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ของหลักสูตร 
1.การพฒันางานวิจัย ทีส่อดรบักบับริบทในพื้นที ่และการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยด้านนวัตกรรม 
2.การสร้างขวัญก าลังใจของสายสนบัสนุน 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
1.ควรเขียน SAR เป็นแบบกระบวนการ PDCA เพื่อการพฒันาในทุกรอบปีของการประเมิน 
2.แก้ไขค าผิดในรายงานการประเมินตนเองตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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  

มีกระบวนการได้มาซึ่ง 
ELO ที่มีความเช่ือมโยง
จาก วิสัยทัศน์ พันธ์กิจของ 
มหาวิทยาลัยและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

การทวนสอบประเมินความ
สอดคล้องการได้มาของ ELO 
และความสัมพันธ์กับคุณลักษณะ
บัณฑิตทึ่งประสงค์ 

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

ความเช่ือมโยง ELO สู่ 
CLO มีกระบวนวิเคราะห์ 
SK 

ความเช่ือมโยงของรายวิชาที่เป็น
GLO,SLO และการทบทวนการ
น า ELO ไปจัดความสมดลุตลอด
การประเมินความเหมาะสมทีเ่ป็น
ระบบและประเมินได ้

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

 การได้มา SK และวิธีการก าหนด
SK อย่างเป็นระบบและให้
ตอบสนอง SK ทุกกลุ่ม 

2. Programme 
Specification 

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

มีการออกแบบหลักสูตรที่
ตรงกบัความต้องการของ
พื้นที ่

กระบวนการน า ELO มาก าหนด
ในหลักสูตรและมกีารทบทวน
ความทันสมัยตลอดจนการทวน
สอบและการปรับวิธีการ 

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

กระบวนการจัดการเรียน
สอนทีส่่งเสริมให้นักศึกษา
ประยุกต์ใช้ความรูจ้ากการ
วิจัยน าไปประยุกต์ใช้ใน
การท างาน 

วิธีการสอนการประเมินให้
สอดคล้องทุกรายวิชาและการ
Feedback ระหว่างเรียน 



 Criteria Strengths Area for improvement 
2.3 The programme and 
course specifications are 
communicated and 
made available to the 
stakeholders[1,2] 

 การประเมินความพึงพอใจ SK 
การติดตามการเข้าถึงข้อมลูหรือ
การใช้ประโยชน์ของ SK 

3. Programme 
Structure and 
Content 

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

 กระบวนการน า ELO มา
ออกแบบหลักสูตรตั้งแต่
โครงสร้างหลักสูตร แผนการ
เรียน การสร้างรายวิชา เพื่อ
ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และให้มีความสอดคลอ้งกบั ELO
ที่ได้ก าหนดไว้และการ
เปรียบเทียบคู่เทียบเพื่อการ
พัฒนา 

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

 การกระจาย ELO สู่รายวิชาและ
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ CLO
ในรายวิชา 

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

 ทบทวนกระบวนการที่ท าให้เกิด
ความทันสมัยการบรูณาการ
รายวิชานอกเหนือจาก
วิทยานิพนธ์ตลอดจนการติดตาม
รายวิชาทุกกลุม่เพื่อให้เกิดล าดับ
การเรียนรูท้ี่บรรล ุELO 

4. Teaching and 
Learning 
Approach 

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

ปรัชญาการศึกษาของ
หลักสูตร 

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

 การแสดงกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรายวิชา CLO ที่มีผลการ
ประเมินสอดคล้องกบั ELO และ
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 

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

 การก าหนดกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่สอดคลอ้งกันเพื่อ
วัดผลของผู้เรียนเป็นส าคัญในทุก
รายวิชา 

5. Student 
Assessment 

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

 การจัดระบบใหอ้าจารย์น า ELO 
มาพิจารณาออกแบบการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

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

 กระบวนการประเมินที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของนักศึกษาในทุก
รายวิชา 

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

 กระบวนการสื่อสารใหม้ีความ
น่าเช่ือถือเพื่อการน าไปปรบัปรุง 

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

 ประเมินผลการปรับปรงุการเรียน
ทุกรายวิชา 
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5.5 Students have ready 
access to appeal 
procedure [8] 

มีขั้นตอนการร้องทุกข์ การประเมินระบบเพื่อน าไป
พัฒนา 

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] 

มีการตรวจสอบ staff to 
student ratio และ work 
load 

 

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

มีกระบวนการวิเคราะห์
ภาระการสอนตามคุณวุฒิ
และความถนัดของอาจารย ์

 

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

มีการก าหนดความรู้
ความสามารถของผูส้อน
กับรายวิชาที่เปิดสอน 

 

6.4 Competences of 
academic staff are 
identified and evaluated 
[3] 
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6.5 Training and 
developmental needs of 
academic staff are 
identified and activities 
are implemented to 
fulfil them [8] 

 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใหเ้ข้า
ร่วมการประชุมสัมมนาในศาสตร์
ทางด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อน ามา
พัฒนาต่อยอดการสอนและการ
วิจัย 
 

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

บุคลากรได้รับการยกยอ่ง
การใหเ้กียรติ การสร้าง
ขวัญและก าลงัใจในการ
ปฏิบัติงาน อยู่เสมอ 

 

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

  

7. Support Staff 
Quality 

7.1 Support staff 
planning (at the library, 
laboratory, IT facility and 
student services) is 
carried out to fulfil the 
needs for education, 
research and service [1] 

มีภาระงานบริการวิชาการ 1.ควรมีการสร้างขวัญก าลงัใจใน
สายงานอาชีพของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
2.อัตราสายสนับสนุนยังไม่
เพียงพอตอ่การบรหิารจัดการ
สาขาห้องปฏิบัติการ 
3.ควรมีแผนจัดการความเสี่ยง 

7.2 Recruitment and 
selection criteria for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated [2] 
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7.3 Competences of 
support staff are 
identified and evaluated 
[3] 

  

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

มีการส่งเสริมใหม้ีการ
พัฒนาตนเอง 
 

 

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

มีการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ 
และแสดงความยินดี
ผ่านเว็ปไซต์ของคณะ 

 

8. Student Quality 
and Support 

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

หลักสูตรมีการก าหนด
จ านวนการรบันักศึกษา
และข้ันตอนการสรรหาที่
ชัดเจน 

 

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

  

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

มรีะบบการให้ค าปรึกษา
ผู้เรียนผ่านอาจารยท์ี่
ปรึกษา 

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

1.มีการน าความรูท้ี่ได้จาก
การเรียนจากรายวิชาการ
ส ารวจไปใช้ปฏิบัติใน
สถานที่จริง 
2.หลักสูตรมีกจิการศึกษาดู
งานเพื่อพฒันาการเรียนรู้
และมีงานท า 

 

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

 ปรับปรงุระบบ Wi-Fi 

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] 

1.ห้องปฏิบัติการได้การ
รับรองของหลักสูตร 
2.มีการประเมินความพงึ
พอใจของนกัศึกษา 

 

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

  

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

มีห้องปฏิบัติการสอนที่
เพียงพอและทันสมัย 
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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] 

 1.พื้นที่ในการติวหนงัสอืไม่
เพียงพอ ห้องน้ า และระบบความ
ปลอดภัย 
2.การเข้าถึงห้องสมุดในการสบืค้น
ข้อมูล 

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

  

10. Quality 
Enhancement 

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

มีระบบการประเมินความ
พึงพอใจผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 

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

 สร้างระบบตรวจสอบความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
สม่ าเสมอและน าผลมาปรับปรุง
ทุกป ี

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

  

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

มีการน าผลงานวิจัยมา
บูรณาการในการเรียนการ
สอน 

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

มีการก ากับดูแล ติดตาม
และประเมินผลความพึง
พอใจของนกัศึกษาและ
อาจารย์ทีป่รึกษาทุกด้าน 

 

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

 1.ทบทวนกระบวนการและ
ประเมินคุณภาพสิ่งสนบัสนุนและ
สิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการ
เรียนการสอนให้มีความเพียงพอ 
ทันสมัย เพื่อน ามาปรับปรงุใหม้ี
ประสิทธิภาพดีข้ึน 
2.กระบวนการออกแบบหลักสูตร
ที่ทันสมัยและมีการเปรียบเทียบ
กับคู่เทียบ 

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

อัตราการลาออกกลางคัน
ของนักศึกษามีแนวโน้ม
ลดลง 

 

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

 สร้างระบบกลไกเพื่อแก้ไขปัญหา
นักศึกษาที่ไม่จบตามเกณฑ ์

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

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

มีการสนับสนุนผลงาน
ผู้เรียนในการน าเสนอ
เผยแพร่ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ควรมีคู่เทียบในการก าหนด
ประสิทธิภาพเพือ่ตอบสนอง และ
ให้มีความสอดคล้องกับ ELO ของ
หลักสูตร 

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

 ประเมินกระบวนการของการน า
ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสียมาปรบัปรุงหลกัสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
 

 


