
 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

 

 
รายชื่อผู้ประเมิน 

 
1. อาจารย์ ดร.คมสันต์ ชไนศวรรย์   ประธาน 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง   กรรมการ 

4. นางสาวธิดารัตน์  หมวกสกุล   เลขานุการ 

5. นางปิยะนาถ พิริยะเพียรพันธ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
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(อาจารย์ ดร.คมสันต์ ชไนศวรรย์) 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง 2559 

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 
ผ่านระบบ ZOOM MEETING ณ ห้องประชุมเบญจวรรณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
08.40  - 09.00 น. - ประชุมคณะกรรมการประเมินและวางแผนการประเมิน  
09.00 -  09.30 น. - ประธานหลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
09.30 – 11.20 น. - คณะกรรมการประเมิน สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

  และอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตาม SAR 
 

11.20 – 12.15 น. - สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน (ชั้นปีละ 1 คน)  
12.15 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 14.00 น. -  สัมภาษณ์ศิษย์เก่า (จ านวน 2 คน)  
14.00 – 14.25 น. - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (จ านวน 2 คน)  
14.25 – 14.50 น. - สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต (จ านวน 1 คน)   
14.50 – 16.40 น. - คณะกรรมการประเมินประชุมหารือการเขียนรายงานผลการประเมิน 

  ส าหรับน าเสนอด้วยวาจา 
 

16.40 – 17.15 น. - ประธานกรรมการประเมินน าเสนอผลการประเมินโดยวาจาให้แก่หลักสูตร 
- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรกล่าวปิดพิธี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารหลักสูตร 
 

  รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส             
วันที่ 10 สิงหาคม 2564  โดย อาจารย์ ดร.คมสันต์ ชไนศวรรย์ (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรุฬห์          
มะยะเฉี่ยว (กรรมการ) อาจารย์ ดร.โสภาวรรณ หนูกุ้ง (กรรมการ) นางสาวธิดารัตน์ หมวกสกุล (เลขานุการ) และ    
นางปิยะนาถ พิริยะเพียรพันธ์ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
  รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตรได้จัดเตรียม รวมถึง
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง  การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสียที่
ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนศิษย์เก่า 
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต และตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
  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 3 
5. Student Assessment 3 
6. Academic Staff Quality 3 
7. Support Staff Quality 2 
8. Student Quality and Support 3 
9. Facilities and Infrastructure 3 
10. Quality Enhancement 2 
11. Output 3 
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จุดแข็งในภาพรวมของหลักสูตร 
1. หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ได้รับการตอบรับจากผู้เรียน 
2. ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ของหลักสูตร 
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศช่องทางหลักในการน าเสนอข้อมูล และ Content ต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
ทั้งในส่วนของนักศึกษา และสาขาวิชา ตอบรับการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอกให้มากขึ้น 
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานประกันคุณภาพได้ทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เก็บข้อมูล ปรับปรุง ง่ายในการใช้งาน เรียกใช้ข้อมูลได้ตลอดเวลา และ 
ทันสมัย 
4. ความสอดคล้องกันของทิศทาง และข้อมูลระหว่างเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
5. ร่วมมือในการท าแบบสอบถาม และแบบประเมินต่างๆร่วมกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (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. ข้อสรุปการประเมินตนเอง สาขาวิชาสามารถน าไปปฏิบัติได้ในหลายๆ ตัวบ่งชี้ 

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

- มีการก าหนด ELOs ของ
หลักสูตรจ านวน 8 ข้อ 
-  มีกระบวนการได้มาซึ่ง  
ELOs ที่มีความเชื่อมโยง
จากวิสัยทัศน์ พันธ์กิจของ 
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
- มีปรัชญาหลักสูตร TQF 
สอดคล้องกับหลักสูตร 

- กระบวนการในการ
ก าหนด ELO 
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ใครบ้าง/ มีส่วนร่วมในการ
ก าหนด ELO อย่างไร 
- ทบทวนการแสดงความ
สอดคล้องระหว่าง ELOs 
ของหลักสูตรกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 
(บางประเด็นขาดความ
สอดคล้อง) 
- การทวนสอบประเมิน
ความสอดคล้องของการ
ได้มาของ ELOs และ
ความสัมพันธ์กับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
- เร่งด าเนินการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(ELOs) ให้สอดคล้องกับ 
TQF ตามเกณฑ์ สกอ. และ
เพ่ิมเติมในเล่มหลักสูตร 
- ทวนสอบข้อมูลของการ
ก าหนด ELO TQF และ
รายวิชาให้สอดคล้องกัน 

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

- มีความเชื่อมโยง ELOs    
สู่ CLO 
- มีกระบวนวิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
- หลักสูตรมีการก าหนด 
ELOs ที่เป็น Generic และ 
Specific 

- ทบทวนการก าหนด
ประเภทของ ELO แต่ละข้อ 
- ทบทวน ELO ข้อ 1, 6, 
      ELO 1 จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ควรแจกแจง
รายละเอียดและความ
ชัดเจน หรือก าหนด
คุณลักษณะที่ชัดเจนเพื่อ
สะดวกต่อการวัดและ
ประเมินผล 
      ELO 6 “ภาษาท่ี
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 Criteria Strengths Area for improvement 
หลากหลาย” ควรปรับให้มี
ความชัดเจน 
      ELOs บางข้อที่ไม่
สามารถวัดและประเมินผล
ได้ 

 - ทบทวนความเชื่อมโยง
ของ ELO กับราย วิชาที่
เป็น GLO + SLO 
- ทบทวนการน า ELO ไป
จัดความสมดุลตลอดการ
ประเมินความเหมาะสมที่
เป็นระบบและประเมินได้ 

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

- หลักสูตรมีการเก็บข้อมูล
ความต้องการต่อหลักสูตร
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่าย
ต่างๆ 

 - การได้มาของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย วธิีการก าหนดผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็น
ระบบ ตอบสนองผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม 
- แสดงรายละเอียดความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียแต่ละฝ่าย ก่อน
สังเคราะห์เป็น ELOs 
- เผยแพร่ผลลัพธ์ของ ELOs 
ที่ได้รับการก าหนดอย่าง
เหมาะสมให้เป็นที่รู้จักของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

2. Programme 
Specification 

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

 - มีการออกแบบหลักสูตรที่
ตรงกับความต้องการของคน
ในพ้ืนที่ 
- หลักสูตรแสดงรายละเอียด
ของหลักสูตรไว้ใน มคอ.2 
- หลักสูตรมีการปรับปรุง
ตามรอบที่ สกอ. ก าหนด 
จากหลักสูตรปรับปรุงปี 
2559 เป็นหลักสูตรปรับปรุง 
2564 

 - ทวนสอบกระบวนการน า 
ELO มาก าหนดในหลักสูตร 
ทบทวนความทันสมัย
ตลอดจนการทวนสอบและ
การปรับวิธีการด าเนินงาน 
- หลักสูตรควรมีการปรับ
รายละเอียดของหลักสูตรให้
ครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็น
และเป็นปัจจุบัน โดยแสดง
ร่องรอยเวลาในการปรับปรุง
ข้อมูลครั้งล่าสุดในทุก
ช่องทาง 
 
- เผยแพร่รายละเอียดเป็น
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 Criteria Strengths Area for improvement 
ปัจจุบันของหลักสูตรจะต้อง
มีข้อมูลครบถ้วนลงในทุกสื่อ
หรือช่องทางที่ใช้สื่อสาร 

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

- กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้
จากการวิจัยน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน 
- อาจารย์ผู้สอนได้แจ้ง
รายละเอียดของรายวิชา 
เช่น ค าอธิบายรายวิชา 
เนื้อหา เกณฑ์การประเมิน 
อัตราส่วนคะแนน เป็นต้น 
โดยผู้สอนแจ้งแก่ผู้เรียนใน
คาบแรกของการศึกษา
รายวิชาต่างๆ 

- วิธีการสอนการประเมินให้
สอดคล้องทุกรายวิชา และ
การ Feedback ระหว่าง
เรียน 
- ควรมีการปรับรายละเอียด
ของรายวิชาให้เป็นปัจจุบัน
ในทุกภาคเรียนโดยแสดง
ร่องรอยเวลาในการปรับปรุง
ข้อมูลรายวิชาครั้งล่าสุดเพ่ือ
ตอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร 

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

- หลักสูตรมีการเผยแพร่
รายละเอียดของหลักสูตร
และรายวิชาผ่านช่องทาง
ต่างๆไปยังผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- เผยแพร่รายละเอียด
เฉพาะเจาะจงของสาขาวิชา
ให้มาข้ึนในทุกๆช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 
- หลักสูตรควรแสดง
รายละเอียดช่องทางการ
น าเสนอรายละเอียดของ
หลักสูตร และรายวิชาไปยัง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดย
หลักสูตรควรวิเคราะห์ถึง
รายละเอียดที่จ าเป็น และ
ช่องทางการเข้าถึงสื่อของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่าย 
เพ่ือให้สามารถก าหนด
ช่องทางและเนื้อหาที่
เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
- ช่องทางการสื่อสารและ
ให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพ่ือการรวบรวมข้อมูล 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
การประเมินความพึงพอใจ 
การติดตาม การเข้าถึงข้อมูล 
หรืออ่ืนๆ 
- - ช่องทางการสื่อสารและ
ให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ไม่ใช่นักศึกษายังไม่มี
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีใคร
บ้างที่เข้ามาเยี่ยมชม และ
เข้าใจข่าวสารที่ต้องการ
สื่อสารหรือไม่ 

3. Programme 
Structure and 
Content 

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

- มีโครงสร้าง และการ
ออกแบบหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

- หลักสูตรควรใช้หลัก OBE 
เป็นกรอบในการออกแบบ
หลักสูตร และสอดคล้องกับ 
ELOs ของหลักสูตร 
- กระบวนการน า ELO มา
ออกแบบหลักสูตรตั้งแต่
โครงสร้างหลักสูตร 
แผนการเรียน การสร้าง
รายวิชา เพื่อตอบสนองการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและให้มี
ความสอดคล้องกับ ELO ที่
ได้ก าหนดไว้ 
- การเปรียบเทียบคู่เทียบ
เพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
 

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

- หลักสูตรมีการก าหนด
รายวิชาเพ่ือรับผิดชอบใน
การบรรลุ ELOs ของ
หลักสูตร 

- การกระจาย ELO สู่
รายวิชาและการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ CLO ใน
รายวิชา 
- ทบทวนการก าหนดความ
รับผิดชอบของแต่ละ
รายวิชาต่อการบรรลุ ELOs 
ของหลักสูตร บางรายวิชาไม่
สอดคล้องกับการบรรลุ 
ELOs บางข้อ เช่น ELO 8 
ทักษะในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
3.3  The curriculum is 
logically structured, 
sequenced, integrated 
and up-to-
date[3,4,5,6]  
 

- หลักสูตรมีการก าหนด
รายวิชาของแต่ละชั้นปี 

- ทบทวนการก าหนด
รายวิชาในหลักสูตรให้มี
ความต่อเนื่อง และเรียง
ตามล าดับขั้นการเรียนรู้ 
- ควรแสดงการจัดล าดับ
รายวิชาตามล าดับขั้นของ 
Bloom’s taxonomy และ
สอดคล้องกับ ELO 
- ทบทวนกระบวนการที่ท า
ให้เกิดความทันสมัย   
การบูรณาการรายวิชา 
นอกเหนือจากโครงงาน
ตลอดจนการติดตามรายวิชา
ทุกกลุ่มเพ่ือให้เกิดล าดับการ
เรียนรู้ที่บรรลุ ELO 
- มีรายวิชาเลือกเฉพาะทาง
ให้เลือกมาก แต่หลักสูตร
ไม่ได้สร้างหลักประกัน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกวิชา
เฉพาะทางในกลุ่มเดียวกัน
เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญ 

4. Teaching and 
Learning 
Approach 

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

- การน าวิสัยทัศน์ พนัธกิจ
ในระดับมหาวิทยาลัยมา
ออกแบบปรัชญาการศึกษา
ของหลักสูตร 

- ควรมีการสื่อสารปรัชญา
การศึกษาไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้องให้ได้รับรู้ 
- กระบวนการสื่อสารกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกกลุ่มให้
ทราบถึงปรัชญาการศึกษา
ของหลักสูตรและการ
ออกแบบปรัชญาการศึกษา
ของหลักสูตรที่เด่นชัด    
โดยการประยุกต์จาก
วิทยาลัย 

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

- การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนหลายรูปแบบตาม
ลักษณะรายวิชาที่ตอบสนอง
ต่อ ELO ของหลักสูตร 

- การแสดงกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรายวิชา 
CLO ที่มีผลการประเมิน
สอดคล้องกับ ELO และการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
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- ควรจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่หลากหลายเพื่อ
ช่วยในการบรรลุ ELOs ของ
หลักสูตร 

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

- มีการก าหนด ELO ข้อ 8
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ก าหนดกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่สอดคล้องกันใน
ทุกรายวิชาเพ่ือวัดผลของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ควรก าหนดทักษะของ
หลักสูตรที่ชัดเจน และ
ถ่ายทอดลงสู่กิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือรายวิชาเพ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเหล่านั้น 
- ติดตาม ประเมินผลการ
เกิดทักษะ เพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของนักศึกษา 

5. Student 
Assessment 

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

 - มีการติดตามกระบวนการ
ประเมินผู้เรียน 

- จัดระบบให้น า ELO มา
พิจารณาออกแบบการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
- หลักสูตรควรน า ELOs 
ของหลักสูตรมาวิเคราะห์
และน าไปใช้ในการวัด 
ประเมินผลผู้เรียน 3 ระยะ 
ได้แก่  
    - ประเมินผลก่อนเรียน 
หรือการรับเข้า เพ่ือคัด
ผู้เรียนที่ตรงกับความ
ต้องการของหลักสูตร 
     - ประเมินผลระหว่าง
เรียน เพ่ือ monitor ผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
     - ประเมินผลก่อนจบ 
เพ่ือดูว่าผู้เรียนบรรลุ ELOs 
ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้
หรือไม่  
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5.2 The student 
assessments including 
timelines, methods, 
regulations, weight 
distribution, rubrics 
and grading are 
explicit and 
communicated to 
students [4,5]  

- ผู้สอนมีการชี้แจง
รายละเอียดของรายวิชา 
อันได้แก่ การประเมินผล 
ค่าคะแนน วิธีการตัดเกรด 
และช่วงเวลาที่ประเมินผล
ในคาบแรกของรายวิชา 

- กระบวนการประเมินที่
ชัดเจน น่าเชื่อถือ และ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังของนักศึกษาใน
ทุกรายวิชา 
- หลักสูตรควรใช้รูปแบบ
การประเมินที่หลากหลาย 
และเหมาะสมกับเนื้อหา 
- การท า Rubric ให้ครบทุก
รูปแบบการประเมินและทุก
รายวิชา 

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

- - กระบวนการสื่อสารให้มี
ความน่าเชื่อถือเพ่ือการ
น าไปปรับปรุง 
- หลักสูตรควรก าหนด
เกณฑ์ในการประเมินที่
เหมาะสม โดยเฉพาะการ
ก าหนดเกณฑ์ Rubric ลงใน
รายวิชาประเมินงานของ
ผู้เรียน เพ่ือให้มีความเที่ยง 
และเชื่อถือได้ 

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

- ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับ
หลังจากการประเมินแก่
ผู้เรียนแบบทันทีทันใด     
ท าให้ผู้เรียนทราบผลการ
ด าเนินงานของตนเอง และ
น าไปพัฒนางานต่อไปได้ 

- ประเมินผลการปรับปรุง
การเรียนทุกรายวิชา 
- ทบทวนการประเมินแจ้ง
ผลย้อนกลับ 

5.5 Students have 
ready access to 
appeal procedure [8]  
 

- มีข้ันตอนการร้องทุกข์ - หลักสูตรควรมี
คณะกรรมการเพ่ือรับและ
พิจารณา เรื่องร้องเรียน/
การอุทธรณ์ผลการเรียน
จากผู้เรียน 
- หลักสูตรควรแนะน า
ช่องทางการอุทธรณ์
ร้องเรียนด้านผลการเรียนที่
ชัดเจนให้แก่ผู้เรียนรับทราบ 
- การประเมินระบบการร้อง
ทุกข์เพ่ือน าไปพัฒนา 
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- หลักสูตรควรมีวิธีป้องกันผู้
ถูกร้องเรียน กลั่นแกล้งจาก
ผู้ร้องเรียน 

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] 

- มีเกณฑ์ข้อบังคับ
บริหารงานบุคคลพนักงาน
ระบุไว้อย่างชัดเจนของ
มหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการ 

- หลักสูตรควรทบทวน
แผนงาน วิเคราะห์ความ
ต้องการและความจ าเป็น
ของหลักสูตรเพ่ือวางแผน
ด้านบุคลากรของหลักสูตร 
เช่น การพัฒนาตนเอง การ
ก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
การก าหนดต าแหน่ง การ
เกษียณ การรับบุคลากรใหม ่
และการศึกษาต่อ เป็นต้น 

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

- มีข้อมูลสัดส่วนบุคลากร
สายวิชาการต่อนักศึกษา 
1:3 
- FTE เฉลี่ยของ นศ. = 
27.33, ของ อาจารย์ = 
21.02 

- หลักสูตรควรวิเคราะห์
ภาระงานของอาจารย์ผู้สอน
ว่ามีความพอเพียงและครบ
ด้านหรือไม่ ทั้งภาระงาน
สอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ 
- หลักสูตรควรวิเคราะห์ผล
ของค่า FTE เพ่ือเป็น
แนวทางในปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา การวิจัยและการ
บริการ 

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

- มีเกณฑ์ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยฯระบุไว้อย่าง
ชัดเจน 

- หลักสูตรควรมีส่วนในการ
ก าหนดเกณฑ์ในการรับ
บุคลากรด้านการสอนและ
วิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของหลักสูตร 

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

- การด าเนินงานของ
หลักสูตร จะมีการประเมิน
สมรรณนะของบุคลากรเป็น
ระยะตามช่วงเวลาที่คณะ

- หลักสูตรควรวิเคราะห์และ
ระบุสมรรถนะของอาจารย์
ในหลักสูตรว่ามีความ
เชี่ยวชาญด้านใด 
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ก าหนด 

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

- อาจารย์ในหลักสูตรได้รับ
การพัฒนา 

- หลักสูตรควรวิเคราะห์
ความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อวางแผน
และสนับสนุนให้อาจารย์
ของหลักสูตรได้รับการ
พัฒนาที่ตรงกับความ
ต้องการของตนเองและมี
ความสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของหลักสูตร 

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

- มีการให้รางวัลและ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ผ่านช่องทางต่างๆ ตาม
โอกาส 
- มีการยกย่อง ชมเชยและ
แสดงความยินดีและมีการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานผ่าน
การเข้าแถวเช้า 

- ไม่พบข้อมูลของปี 2563 

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

- - หลักสูตรควรมีฐานข้อมูล
ผลงานวิชาการของบุคลากร
เพ่ือให้เห็นทิศทางและ
แนวโน้มของจ านวนการ
สร้างงานวิจัยและผลงาน
วิชาการของอาจารย์ใน
หลักสูตร เพ่ือน ามาปรับปรุง 
และวางแผนพัฒนาต่อไป 
- ควรแสดงข้อมูลของ
บทความวิจัยในฐานระดับ
ต่าง ๆ 

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] 

- มีการใช้บุคลากรร่วมกับ
วิทยาลัย 

- หลักสูตรควรมีส่วนร่วมกับ
สถาบันในการวางแผนการ
รับบุคลากรสายสนับสนุน
ระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือให้
ได้บุคลากรที่ตรงต่อความ
ต้องการของหลักสูตร 
ตอบสนองความต้องการ
ด้านการศึกษา การวิจัย 
และบริการ 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
- หลักสูตรควรมีแผนการจัด
อบรมเพ่ือจัดท าต าแหน่งที่
สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
- หลักสูตรควรรวบรวม
ข้อมูลในส่วนของสาขาวิชา
เพ่ือประโยชน์ในการวาง
แนวทาง ปรับปรุง และ
พัฒนา 

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

- การคัดเลือกบุคคลเข้ามา
เป็นพนักงานมีการประกาศ
เกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัคร
ไว้อย่างชัดเจน 

- ควรสร้างระบบและกลไก
ในการเลื่อนต าแหน่งที่
เหมาะสมทั้งระยะเวลาและ
สมรรถนะ 
- สื่อสารระบบและกลไกใน
การเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นไป
ยังบุคลากรสายสนับสนุน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ
ประชุมประจ า เดือน หรือ
หนังสือเวียน เป็นต้น 

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

- บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามวงรอบ 
 

- 

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

- - หลักสูตรควรวิเคราะห์
ความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อวางแผน
และสนับสนุนให้บุคลากร
สายสนับสนุนได้รับการ
พัฒนาที่ตรงกับความ
ต้องการของตนเองและ
รองรับการพัฒนาของ
หลักสูตร 
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7.5 Performance 
management 
including rewards and 
recognition is 
implemented to 
motivate and support 
education, research 
and service [5] 

- มีการให้รางวัลและ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ผ่านช่องทางต่างๆ ตาม
โอกาส 

- 

8. Student 
Quality and 
Support 

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

- หลักสูตรมีเกณฑ์การรับ
นักศึกษาที่ชัดเจน 
- มีการเผยแพร่นโยบาย 
และเกณฑ์การรับผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

- ผู้เรียนรับทราบข้อมูลของ
หลักสูตรจากการบอกกล่าว
หรือพบเห็นรุ่นพ่ีและ
อาจารย์เท่านั้น ไม่ได้ใช้สื่อ
หรือช่องทางที่สร้างขึ้น อาจ
มีข้อมูลบางประการที่
คลาดเคลื่อนหรือไม่
ครบถ้วน ดังนั้นหลักสูตร
ควรมีช่องทางเฉพาะในการ
สื่อสารข้อมูล โดยเฉพาะ
ด้านการรับนักศึกษาไปยังผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้
ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและไม่
สับสนกับหลักสูตรปริญญา
ตรีอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 
- ไม่มีระบบการประเมิน
ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการ
รับนักศึกษาในแต่ละรูปแบบ 

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

- มีกระบวนการรับเข้าศึกษา 
เกณฑ์ในการสมัครผู้เข้า
ศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
สามารถเข้าถึงได้ตาม 
Website 

- หลักสูตรควรประเมินช่อง
ทางการรับนักศึกษาที่ท าให้
ได้นักศึกษา ทั้งด้านจ านวน
และสมรรถนะที่ตรงกับ
ความต้องการ เพื่อน ามา
วางแผนในการส่งเสริม
พัฒนาและปรับปรุงได้อย่าง
ตรงจุด ต่อไป 
- ทบทวนเกณฑ์การประเมิน
ระบบคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาหลักสูตร 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
8.3 There is an 
adequate monitoring 
system for student 
progress, academic 
performance, and 
workload [3] 

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้ค าแนะน าและดูแล
นักศึกษาด้านการเรียน 
- มีการติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียน
ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
และระบบการบริหารจัดการ
ผู้เรียน PNUCM 

- ควรมีระบบการวิเคราะห์
ภาระงานของผู้เรียนในแต่
ละภาคการเรียนเพ่ือไม่ให้
ผู้เรียนได้รับมอบหมายภาระ
งานมากเกินไป 

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

- มีการแต่งตั้งที่ปรึกษา
ส าหรับผู้เรียนในแต่ละชั้นปี 
และฝ่ายกิจการนักศึกษา
ของสาขาวิชาให้บริการ และ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น 
ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม 
เป็นต้น 

- หลักสูตรขาดการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อ Covid-19 ท าให้
ผู้เรียนไม่ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน และไม่ได้เข้าร่วม
การแข่งขันระหว่างสถาบัน 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
ดังนั้นควรจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 
- ระบบของการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ในทุกกิจกรรมของหลักสูตร 

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

- หลักสูตรมีการจัดสรรพื้นที่
และสิ่งแวดล้อมภายใน
อาคาร มีห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและสนับสนุน
การเรียนการสอน 
- หลักสูตรมีการจัดสรรพื้นที่
และสิ่งแวดล้อมภายนอก
อาคาร ให้นักศึกษาได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน มีห้องสมุด 
ลานกีฬา เป็นต้น เอ้ือต่อ
การศึกษา สังคมและจิตใจ 
 

- ระบบและกลไกการ
ด าเนินการเพ่ือจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมการเรียนการ
สอน เพื่อตอบสนอง
หลักสูตรและ ELO 
- หลักสูตรควรจัดพื้นที่
ส าหรับการท ากิจกรรม
เฉพาะ เช่น พ้ืนที่การท า
โครงงาน เป็นต้น 
- ยังไม่มีกิจกรรมหรือ
สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้
เกิดความเป็นผู้น าอัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อ Covid-19 
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- ควรมีการประเมินความพึง
พอใจ และน าผลของการ
ประเมินมาวางแผนในการ
แก้ไข ปรับปรุงร่วมกับ
วิทยาลัยต่อไป 

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] 

- มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการเรียนการสอน
ให้บริการผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ 

- ควรมีการตรวจสอบสื่อ 
อุปกรณ์ในห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกเป็น
ระยะ เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
สามารถวางแผนงานในการ
ซ่อมบ ารุงหรือจัดซื้อตาม
ความเหมาะสมต่อไป 
- สร้างแบบสอบถามความ
พึงพอใจ เพ่ือน าข้อมูลมา
วางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนา 

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

- หลักสูตรมีแหล่งค้นคว้า
เป็นห้องสมุดของวิทยาลัย 
และนักศึกษาสามารถใช้
บริการทรัพยากรห้องสมุด
ของวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยได้ 

- หลักสูตรควรส ารวจความ
ต้องการสื่อและแหล่ง
ค้นคว้าจากผู้สอนและ
ผู้เรียน เพ่ือจัดหาให้
เพียงพอ ตรงกับความ
ต้องการและความจ าเป็น
ของหลักสูตร 
- ควรส ารวจการเข้าใช้ และ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ต่อสื่อและการให้ 
บริการของห้องสมุดเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาต่อไป 
- หลักสูตรควรวางแผนและ
ปรับแหล่งสืบค้นให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงได้ในการ
เรียนในรูปแบบออนไลน์ 
และ e-book & e  -
learning ที่จ าเป็นส าหรับ
การใช้งานของสาขา 
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9.3 The laboratories 
and equipment are 
adequate and 
updated to support 
education and 
research [1,2] 

- หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการ
และมีการใช้ห้องปฏิบัติการ
ร่วม เพ่ือรองรับทั้งรายวิชา
ปฏิบัติการ และโครงการ
งานของนักศึกษา 

- หลักสูตรควรมีระบบการ
ตรวจสอบการใช้งานของ
เครื่องมือและ
ห้องปฏิบัติการเป็นระยะ
เพ่ือให้มั่นใจว่าเครื่องมือ
และอุปกรณ์ยังอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 
- มีแผนและก าหนด
งบประมาณซ่อมบ ารุง
เครื่องมือและ
ห้องปฏิบัติการตามระยะ 
- หลักสูตรควรสร้าง
แบบสอบถามความพอเพียง 
และความพึงพอใจ เพ่ือน า
ข้อมูลมาวางแผน ปรับปรุง 
และพัฒนา 

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

- มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ สิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านไอที ที่
รองรับการใช้งานของ
นักศึกษา 

- หลักสูตรควรปรับและวาง
แผนการเรียนรู้ในเป็น
รูปแบบ e-learning มากขึ้น 
- ส ารวจข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงสื่อการเรียนการสอน
ของผู้เรียนเพ่ือน ามา
วางแผน ช่วยเหลือ และ
ปรับปรุงระบบการเรียนการ
สอนของหลักสูตรต่อไป 
- หลักสูตรควรสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
เพ่ือน าข้อมูลมาวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนา 

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

- มีระบบรักษาความ
ปลอดภัย และมาตรฐานต่าง 
ๆ ที่อ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัย เช่น กล้อง
วงจรปิด ถังดับเพลิง เป็นต้น 

- ควรตรวจสอบอุปกรณ์
เกี่ยวกับการดูแลความ
ปลอดภัยเป็นระยะ เพื่อให้
พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่
ตลอดเวลา 
- ควรมีทางลาดส าหรับผู้มี
ความจ าเป็นพิเศษ 
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10. Quality 
Enhancement 

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

- หลักสูตรมีการส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาเป็นข้อมูลในการ
ออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 

- หลักสูตรควรประเมินการ
เก็บข้อมูลความต้องการ
และข้อเสนอแนะของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย น าผลการ
ประเมินมาพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 

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

- หลักสูตรมีการประเมิน
และปรับหลักสูตรตาม
วงรอบตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ทีก่ าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

- 

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

- หลักสูตรมีการติดตาม
กระบวนการเรียนการสอน 
การตรวจสอบประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

- หลักสูตรควรก าหนดผล
การเรียนรู้รายชั้นปี และมี
การประเมินผลผู้เรียนว่า
บรรลุผลการเรียนรู้รายชั้นปี
หรือไม่ เพ่ือน ามาวางแผน
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ ELOs 
เมื่อเรียนจบ 
- หลักสูตรควรน าผล
ประเมินที่ได้มาทบทวนและ
ประเมินกระบวนการสอน 
การเรียนรู้ และการประเมิน
นักเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้อง
และสอดคล้องกัน 

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

- ผู้เรียนสร้างผลงานวิจัยที่
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนในวิชาโครงงาน และ
อยู่ภายใต้การดูแลของ
ผู้สอน 
- มีการน างานวิจัยของ
อาจารยมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

- ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดง
ให้เห็นถึงการน าข้อมูล
งานวิจัย(ตาม
กระบวนการวิจัย) มา
สอดแทรกในเนื้อหาการ
เรียนการสอน 

10.5 Quality of 
support services and 
facilities (at the library, 
laboratory, IT facility 

- - หลักสูตรควรน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจมา
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
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and student services) 
is subjected to 
evaluation and 
enhancement [5] 

- หลักสูตรควรทบทวนแบบ
ส ารวจความพึงพอใจน าไปสู่
การปรับปรุงพัฒนา 

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

- หลักสูตรมีการเก็บข้อมูล
ย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่หลากหลายครอบคลุม
ทั้ง 5 กลุม 

- หลักสูตรควรประเมิน
กลไกการตอบรับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย น าผลการ
ประเมินมาพัฒนาการ
ด าเนินงานต่อไป 
 

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

- หลักสูตรแสดงข้อมูล
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า 
ลาออก ตกออก และจบ
การศึกษา (2559-2564)  

-  หลักสูตรควรวิเคราะห์
ข้อมูลและแสดงข้อมูลใน
รูปแบบร้อยละ เพ่ือให้เห็น
อัตราส่วนของนักศึกษาแต่
ละประเภทอย่างชัดเจน 
-  หลักสูตรควรน าข้อมูลที่
ได้มาเก็บข้อมูล  เชิงลึก 
วิเคราะห์ และออกแบบแนว
ทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ
เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา 
- ควรเทียบเคียงกับหลักสูตร
อ่ืนเพื่อการเรียนรู้ น าไปสู่
การปรับปรุง พัฒนา 

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

- หลักสูตรมีการเก็บข้อมูล
การก าหนด เวลาเฉลี่ยใน
การส าเร็จการศึกษา ของ
บัณฑิต 

- ควรแสดงข้อมูลปีที่จบของ
นักศึกษาท่ีไม่ได้จบ
การศึกษาตามหลักสูตรเพ่ือ
น าไปสู่การวิเคราะห์ และ
ออกแบบวิธีการช่วยเหลือ
นักศึกษาต่อไป 
- หลักสูตรควรเทียบเคียง
ระยะเวลาเฉลี่ยของการ
ส าเร็จการศึกษากับหลักสูตร
อ่ืนเพื่อการเรียนรู้ น าไปสู่
การปรับปรุง พัฒนา 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
11.3 Employability of 
graduates is 
established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [1] 

- หลักสูตรมีการเก็บข้อมูล
การได้งานท าของบัณฑิต 
แสดงข้อมูลของบัณฑิตปี 
2562 และ 2563 

- หลักสูตรควรแสดงข้อมูล
การได้งานท าของนักศึกษา
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ป ี
เพ่ือให้เห็นทิศทางการ
ด าเนินงาน 
- ควรวิเคราะห์ข้อมูลการได้
งานท าของบัณฑิตน าผลการ
วิเคราะห์มาหาแนวทาง
พัฒนา 
- หลักสูตรควรน าเสนอ
รายละเอียดของบริษัทหรือ
องค์กร และอาชีพอิสระที่
บัณฑิตท า เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ความตรง /ไม่ตรง
สาขาได้ละเอียดขึ้น 

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

- หลักสูตรแสดงข้อมูล
งานวิจัยของนักศึกษาปี
ปัจจุบัน 

- หลักสูตรควรแสดงข้อมูล
งานวิจัยของนักศึกษา
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ป ี
เพ่ือให้เห็นทิศทางการ
ด าเนินงาน และแนวทาง
พัฒนา 
- งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ตามเกณฑ์ 

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

- มีการเก็บรวมรวมข้อมูล 3 
ด้าน 

- หลักสูตรควรแสดงข้อมูล
การส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้
บัณฑิต  
 ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี 
เพ่ือให้เห็นทิศทางการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
สามารถน ามาวิเคราะห์และ
วางแผนพัฒนาได้ 
- ไม่ทราบจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
- ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มหรือไม่ 
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สรุปการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) 
 

จุดเด่น 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นบุคคลในพื้นที่ และเป็นผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งว่าบัณฑิตมีความรับผิดชอบ มีพัฒนาการ และช่วยเหลือผู้ร่วมงาน 
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิค และอ่ืนๆในพ้ืนที่ 
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมกับวิทยาลัยด้วยการมาร่วมประชุมตามหนังสือเชิญ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. บัณฑิตส่วนใหญ่ต้องการท างานในพ้ืนที่เท่านั้น ท าให้ไม่สามารถแสดงความรู้ความสามารถท่ีเรียนมาได้อย่าง 
   เต็มที ่
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับบัณฑิตปริญญาตรีเข้าท างานจ านวนน้อยมาก เนื่องจากกิจการไม่ใหญ่โตมากนัก เน้นที่ 
   นักศึกษาฝึกงานมากกว่า 
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