
 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  

 

 

 

 
รายชื่อผู้ประเมิน 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์   ช่วยพนัง ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล    คงเสน  กรรมการ 
3. อาจารย์เกศแก้ว      ประดิษฐ ์ กรรมการ 
4. นางสาวอาดินดา      เจ๊ะมะยิ    เลขานุการ 
5. นางสริิวรรณ      เบญจวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ   
  
 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
วันที่ประเมิน 30 กรกฎาคม 2564 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์   ช่วยพนัง) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล   คงเสน) 
กรรมการ 

 
 

 
(อาจารย์เกศแก้ว   ประดิษฐ์) 

กรรมการ 
 
 
 
 

(นางสาวอาดินดา   เจ๊ะมะยิ) 
เลขานุการ 

 
 
 
 

(นางสิริวรรณ   เบญจวรรณ) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 
 



 
ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
วันที่  30  กรกฎาคม 2564 

ผ่านระบบ ZOOM MEETING  ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

วัน/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
08.45 – 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินและวางแผนการประเมิน  
09.00 – 09.30 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร 
 

09.30 – 11.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมิน สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับผลการด าเนินงานตาม SAR  

 

11.00 – 11.30 น. สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน 3 คน  
- ชั้นปี 1 จ านวน 1 คน 
- ชั้นปี 2 จ านวน 2 คน 

ผ่าน ZOOM 

11.35 – 12.30 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 3 คน สัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 13.30 น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 2 คน สัมภาษณ์

ทางโทรศัพท์ 
13.30 – 14.00 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 2 คน  
14.00 – 15.10 น. คณะกรรมการประเมินประชุมหารือ และจัดท ารายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 

15.10 – 16.30 น. น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจาแก่หลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารหลักสูตร 
 
รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ประยุกต ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์   
ช่วยพนัง (ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล คงเสน (กรรมการ) อาจารย์เกศแก้ว ประดิษฐ์ 
(กรรมการ) นางสาวอาดินดา เจ๊ะมะยิ (เลขานุการ) และนางสิริวรรณ เบญจวรรณ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

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 2 
2. Programme Specification 3 
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 3 
8. Student Quality and Support 3 
9. Facilities and Infrastructure 3 
10.Quality Enhancement 3 

11. Output 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จุดแข็งในภาพรวมของหลักสูตร 
1. มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียบางกลุ่ม 
2. การจัดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีทางเลือกสู่เส้นทางการประกอบ

อาชีพ (Smart Physics และ Green Physics) 
3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาไดป้ฏิบัติจริงในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ใน

ห้องปฏิบัติการ 
4. หลักสูตรมีความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษา 
5. บุคลากรสายวิชาการมีความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาได้รับความรู้ 

ความเข้าใจในเนื้อหาทางด้านวิชาการเพียงพอต่อการน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
6. หลักสูตรมีการติดตาม ดูแล ให้ค าปรึกษานักศึกษาเป็นอย่างดี 
7. มีกระบวนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ของหลักสูตร 
1. การก าหนด KEY SHs ที่ชัดเจนและกระบวนการรับฟังข้อมูลความต้องการและความคาดหวังที่มี

ประสิทธิภาพ 
2. การก าหนด ELOs ที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ KEY SHs และเป็น ELOs ที่

สามารถวัดและประเมินได้ 
3. การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรที่ค านึงถึงระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนตามทฤษฎี Bloom 

Taxonomy รวมทั้งพัฒนาการที่แสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ตามชั้นปี (Yearly 
learning outcomes) 

4. การกระจายความรับผิดชอบของ ELOs ไปสู่รายวิชาให้ครอบคลุมทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชา
เลือกเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเมื่อส าเร็จการศึกษา นักศึกษาทุกคนจะบรรลุ ELOs ที่ก าหนดไว้ 

5. การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course learning outcomes, CLOs) ที่สอดคล้อง
กับ ELOs ที่รายวิชานั้นๆ รับผิดชอบ และน า CLOs ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การประเมินผลที่สอดคล้องและน าไปสู่การบรรลุ ELOs  

6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้เกิด
พัฒนาการผู้เรียนตามชั้นปี และน าไปสู่การบรรลุ ELOs  ในที่สุด เช่น ELO2 มีความคิดสร้างสรรค์ 
ผลิตนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และแก้ปัญหาของชุมชนได้ อาจเป็น ELO ที่ต้องสร้างให้
เกิดข้ึนที่ละน้อยในตัวผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมทั้งที่เป็นด้านการเรียนการสอนในรายวิชาและกิจกรรม
เสริมอ่ืนๆ ของหลักสูตร 

7. กระบวนการประเมินหรือตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุ ELOs ระหว่างเรียน (YLOs) และ/หรือการวัด
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

8. แผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของ
หลักสูตร 



9. การก าหนดช่องทางการสื่อสารและการประเมินการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  

10. การก าหนดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning, LLL) ที่หลักสูตรต้องการมุ่งเน้นโดย
รับฟังความคาดหวังและความต้องการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วน ามาก าหนดกิจกรรม 
โครงการ เพ่ือให้เกิดการบรรลุ เช่น จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่เป็นความต้องการ คือ ทักษะการถ่ายทอด การสื่อสาร และทักษะทางภาษาอังกฤษ 

11. การวิเคราะห์และติดตามการจัดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเหมาะสม รวมทั้ง
การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานและการพิจารณาค่าตอบแทนหากมีการปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา 

12. การก าหนดคู่เทียบที่มีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าเพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จที่สามารถน ามาใช้
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตร โดยหลักสูตรสามารถเลือกประเด็นที่มีความส าคัญ
ตามล าดับก่อนหลังเพ่ือการเลือกคู่เทียบได้ ไม่จ าเป็นต้องมีคู่เทียบในทุกการด าเนินงาน 

13. การวิเคราะห์ข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตท่ีสอดคล้องและบรรลุตาม ELOs ที่ก าหนด (วิเคราะห์ 
ก ากับ และติดตามข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตและอัตราการได้งานท าที่ตรงและไม่ตรงสาขา)  

14. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (การสร้าง 
Employability)  

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
1. หลักฐานเอกสารที่ระบุไว้ใน SAR ต้องสอดคล้องและตรงกับแหล่งข้อมูลที่ผู้ประเมินสามารถเข้าถึงได้ 
2. เนื้อหาที่ระบุไว้ในเกณฑ์แต่ละข้อควรให้สอดคล้องสัมพันธ์กับข้อก าหนดที่เกณฑ์ถามและข้อมูลที่

น าเสนอเป็นปัจจุบัน (Up to Date) 
3. การแสดงรายละเอียดการด าเนินงานที่เพียงพอและแสดงให้เห็นกระบวนการที่ชัดเจน 
4. เกณฑ์บางข้อให้แสดงการติดตามข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 
5. การอธิบายกระบวนการด าเนินการตามระบบ PDCA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    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  

1. มีการทบทวน ELOs โดย
พิจารณาข้อมูลที่เก่ียวข้อง
รอบด้าน  
2. ELOs สอดคล้องกับ VS 
MS ของมหาวิทยาลัย และ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 
                

1. กระบวนการได้มาซึ่ง ELOs (Key SHs มีใคร
บ้าง, Needs ของแต่ละกลุ่ม คือ อะไร) 
2. การก าหนด ELOs ที่วัดและประเมินได้ และ
ควรค านึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนตามระดับการ
เรียนรู้ (Bloom Taxonomy) ที่เหมาะสม  
(ELO1 เป็น Application ELO2 เป็น 
Synthesis/Create)  
3. กระบวนการที่ใช้ตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุ 
ELOs  

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

1. ELOs ครอบคลุมทั้ง 
SSLO 2 ข้อ และ GLO 2 ข้อ  
 

1. ที่มาของ SSLO และ GLO หรือการเชื่อมโยง
ระหว่าง SHs needs กับ ELOS 

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

1. มีการรับฟังข้อมูลความ
ต้องการของ SHs 5 กลุ่ม คือ 
มหาวิทยาลัย (VS MS) 
มาตรฐาน TQF บุคลากร 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และ ผู้ใช้
บัณฑิต 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. Keys SHs คือ ใครที่หลักสูตรต้องการข้อมูล
ส าหรับน ามาก าหนด ELOs  
2. ข้อมูลความต้องการของ Key SHs แต่ละกลุ่ม 
มีอะไรบ้างแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. การวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวัง 
และข้อมูลป้อนกลับ จาก SHs ทุกกลุ่มและ
น ามาจัดล าดับความส าคัญเพ่ือก าหนดเป็น 
ELOs  
4. การประเมินความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ของวิธีการรับฟังเสียงจาก SHs  แต่ละกลุ่ม
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและครอบคลุม SHs กลุ่ม
ส าคัญ 
5. การประเมินว่า ELOs ที่ก าหนดขึ้นตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของ SHs 

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

1. มีการจัดท าข้อก าหนดของ
หลักสูตรในรูปแบบ มคอ.2 ที่
มีข้อมูลครบถ้วน ตามที่เกณฑ์ 
AUN ก าหนด  
2. มีการปรับข้อมูล
รายละเอียดของหลักสูตรให้

1. การระบุรายละเอียดข้อก าหนดของหลักสูตร
ให้มีข้อมูลส าคัญครบถ้วนตามที่เกณฑ์ AUN 
ก าหนดในเอกสารเผยแพร่รูปแบบอ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจาก มคอ.2 เช่น ในแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์  
 



Criteria Strengths Area for improvement 
เป็นปัจจุบันตามท่ีระบุไว้ใน 
มคอ. 2 ฉบับปรับปรุงปี 2563 
ก่อนน าไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ในช่องทาง
ต่างๆ  

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

1. มีการจัดประชุม
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ
ก ากับติดตามการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา 
รวมทั้งการประชุมวิพากษ์ 
มคอ. 3, 4 ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด 
2. มีการจัดท า มคอ. 3, 4 ทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2563 

1. รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่มีข้อมูล
ครบถ้วน (ตามท่ีเกณฑ์ AUN V3 ก าหนด) 
2. การปรับปรุงรายละเอียดของ มคอ. 3 ให้เป็น
ปัจจุบัน  
 

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

1. มีการเผยแพร่ มคอ. 2 ไป
ยัง SHs ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น คู่มือ
นักศึกษา เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยและคณะ เพจ
ประชาสัมพันธ์ของคณะ การ
ออกแนะแนวไปยังโรงเรียน
ต่างๆ CHECO-online  

1. การสื่อสารข้อก าหนดของหลักสูตรและ
รายละเอียดของรายวิชาไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของทุกกลุ่ม  
2. การประเมินประสิทธิผลของวิธีการเผยแพร่
รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่
หลักสูตรต้องการสื่อสารให้ SHs ได้รับรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์ 
 

AUN.3 Programme Structure and Content 
3.1 The curriculum is 
designed based on 
constructive alignment 
with the expected 
learning outcomes[1] 

1. มีกระบวนการออกแบบ
หลักสูตรบนพื้นฐานของการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและการบรรลุตาม
มาตรฐาน TQF  
 
 

 
 
 

 

1. กระบวนการ/วิธีการออกแบบโครงสร้างและ
เนื้อหาสาระของหลักสูตรต้องแสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ ELOs อย่างชัดเจน  
2. การน าหลักการ Backward curriculum 
design มาใช้ในการออกแบบหลักสูตร 
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs) 
ควรสอดคล้องกับ ELOs  
4. การก าหนดโครงสร้างรายวิชาที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้บรรลุ ELOs เช่น รายวิชา
ทางด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และ
การผลิตนวัตกรรม เพื่อตอบสนอง ELO2 



Criteria Strengths Area for improvement 
3.2 The contribution 
made by each course to 
achieve the expected 
learning outcomes is 
clear [2] 

1. มีการกระจาย ELOs สู่
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร  
 
 
 
 
 

1. การแสดงความรับผิดชอบของรายวิชาต่อการ
สนับสนุน ELOs ให้ครบถ้วนทั่วทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 
2. การกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาต่อ 
ELO ให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมและปฏิบัติ
ได้จริง (SAR หน้า 21  แสดงรายวิชาพ้ืนฐาน ที่
ส่วนใหญ่ไปรับผิดชอบ ELO2 การมีความคิด
สร้างสรรค์ ผลิตนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและแก้ปัญหาของชุมชน)  
3. กระบวนการสร้าง CLOs ของแต่ละรายวิชาที่
สนับสนุนการบรรลุ ELO อย่างชัดเจน  

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

1. มีโครงสร้างหลักสูตรที่
ออกแบบให้มีการจัดกลุ่มวิชา
เป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน กลุ่ม
วิชาระดับกลาง และกลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน รวมทั้งมีรายวิชา
ที่แสดงการบูรณาการความรู้ 
มีความทันสมัย และมีความ
ยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีทางเลือกตามความถนัด
และเป้าหมายสู่เส้นทางอาชีพ 
(Green physics และ 
Smart physics) 
2. มีการจัดล าดับรายวิชาเป็น
แผนการเรียนเรียงตามภาค
เรียนและชั้นปี                  

1. การเรียงล าดับรายวิชาตามระดับการเรียนรู้
และความยากง่าย และการค านึงถึงการบรรลุ 
ELO ที่เหมาะสม (SAR ตารางที่ 3.1 รายวิชา
เรียนในปีที่ 1 แต่ต้องไปรับผิดชอบต่อ ELO2 
ตารางที่ 3.2 หน้า 24) 
2. ความสอดคล้องระหว่างโครงสร้างการจัด
รายวิชาที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละ
ชั้นปี (Yearly LO)  
3. ระบบหรือกระบวนการส าหรับใช้ในการ
ประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร
หรือแผนการเรียนที่สอดคล้องกับการบรรลุ 
ELOs  

AUN.4 Teaching and Learning Approach 
4.1 The educational 
philosophy is well 
articulated and 
communicated to all 
stakeholders [1] 

1. มีการน าปรัชญาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และของ
คณะมาใช้ในการจัด
การศึกษาของหลักสูตร 
2. มีการสื่อสารปรัชญา
การศึกษาไปยังกลุ่ม SHs 
เป้าหมายผ่านหลายช่องทาง 
เช่น เว็บไซต์ของคณะและ
ของมหาวิทยาลัย เพจของ
หลักสูตร และในคู่มือ
นักศึกษา  
3. มีการประเมินการรับรู้
ปรัชญาการศึกษาและ

1. การก ากับและติดตามการรับรู้ข้อมูลปรัชญา
การศึกษาของ SHs อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าผลที่
ได้มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น  
 



Criteria Strengths Area for improvement 
วางแผนที่จะน าผลที่ได้ไป
ปรับปรุงวิธีการและช่องทาง
การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

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

1. มีรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่
หลากหลาย และมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  
2. การจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวมเห็นความสอดคล้อง
กับ ELOs  
 

 
 

1. การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาให้สอดคล้องกับ CLOs  (และ CLOs 
ของรายวิชาต้องมีความสอดคล้องกับ PLOs ที่
รายวิชานั้นๆ รับผิดชอบ ดูเกณฑ์ AUN 3.2)  
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ค านึงถึง
ระดับการเรียนรู้จากง่ายไปยากเพ่ือให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการไปสู่การบรรลุ ELOs ตามล าดับขั้นที่
เหมาะสม 
3. การประเมินและตรวจสอบวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่น าไปสู่การบรรลุ ELOs 

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

1. มีการก าหนด Life Long 
Learning ของหลักสูตร และ
มีบางทักษะสนับสนุนการ
บรรลุ ELOs 
2. มีการวางแผนและการ
ด าเนินการในระดับรายวิชาที่
เสริมสร้าง Life Long 
Learning ให้กับผู้เรียน 
3. มีการประเมินผลการบรรลุ 
Life Long Learning ของ
ผู้เรียนโดยใช้คะแนนใน
รายวิชา 

1. การได้มาซึ่ง Life Long Learning ของ
หลักสูตร ตอบสนองความต้องการของ SHs 
กลุ่มใด 
2. การจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม Life 
Long Learning นอกเหนือจากกิจกรรมในชั้น
เรียนที่มีความน่าสนใจเพ่ือให้กับผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วม 
3. การทบทวนวิธีการประเมินการบรรลุ Life 
Long Learning  
 

AUN.5 Student Assessment 
5.1 The student 
assessment is 
constructively aligned to 
the achievement of the 
expected learning 
outcomes [1,2] 

1. มีกระบวนการประเมิน
ผู้เรียนแรกเข้าเพ่ือเตรียม
ความพร้อมโดยมีโครงการ
ปรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
2. มีการประเมินระหว่างเรียน  
จากการท าแบบฝึกหัด 
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค
และปลายภาคเรียน โดย
ข้อสอบมีการวิพากษ์ก่อน
น าไปใช้ในการจัดสอบ 
3. มีการประเมินก่อนส าเร็จ
การศึกษาโดยใช้รูปแบบของ

1. การทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงการบรรลุ ELOs ของ
ผู้เรียน 
 



Criteria Strengths Area for improvement 
การทดสอบความรู้ทั่วไปทาง
ฟิสิกส์ผ่านรายวิชา
โครงงานวิจัยและสหกิจศึกษา 

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

1. นักศึกษาสามารถร่วม
ตัดสินใจในกระบวนการ
ประเมินผู้เรียน 

1. การก าหนดรายละเอียดของการประเมิน
ผู้เรียนให้ครอบคลุม ช่วงเวลา วิธีการ เกณฑ์การ
ประเมินให้ชัดเจน และสื่อสารให้ผู้เรียนทราบ 
2. ทบทวนเกณฑ์การวัดและประเมินผลใน
รายวิชาให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ CLO 
ของรายวิชา ที่น าไปสู่การบรรลุ ELOs  
 

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

1. หลักสูตรมีการแจ้งเกณฑ์ให้
ผู้เรียนทราบ มีการประกัน
ความเที่ยงตรง ความ
น่าเชื่อถือ และเป็นธรรมใน
กระบวนการประเมินผู้เรียน
ผ่านกระบวนการวิพากษ์
ข้อสอบ 

1. การใช้ rubrics และ marking ให้ทั่วถ้วนทุก
หลักสูตร 
2. ทบทวนการวิพากษ์ข้อสอบและการท าเฉลย
ข้อสอบแบบอัตนัย ที่ใช้ rubrics และ marking 
schemes 
 

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

1. การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
ผู้เรียนทันเวลา โดยการเฉลย
ข้อสอบหลังการสอบกลาง
ภาค 1 สัปดาห์ 

1. การก าหนดกระบวนการรับข้อมูลป้อนกลับ
จากการประเมินผู้เรียน เพ่ือใช้ในการปรับปรุง
และช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันเวลา 

5.5 Students have ready 
access to appeal 
procedure [8] 

1. มีกระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์และกระบวนการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ที่เป็นระบบ
ชองคณะ 

1. การประเมินกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
และกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนักศึกษา 
และช่วงเวลาในการรับเรื่อง เพื่อใช้แก้ปัญหาได้
อย่างทันท่วงที 

AUN.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] 

1. หลักสูตรมีแผนอัตราก าลัง 
ทดแทนบุคลากรที่วางแผนลา
ศึกษาต่อ  
 

1. การแสดงความเชี่ยวชาญของบุคลากรใน
หลักสูตรเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับพันธกิจ
ด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 



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

- 1. ทบทวนวิธีการคิดค่า FTE 
2. การวิเคราะห์และติดตามค่า FTEs และน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดภาระงาน
นอกเหนือจากงานการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ รวมทั้ง กระบวนการเพ่ิมจ านวนผู้เรียน 
 

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

1. มีระบบสรรหาและคัดเลือก
ที่ร่วมกันด าเนินการระหว่าง
หลักสูตรกับคณะ 

1. การสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

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

- 1. การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรที่เป็น
เป้าหมาย ความต้องการ ทิศทางในการพัฒนา
ของหลักสูตรทั้งทางด้านการเรียนการสอน การ
วิจัยและการบริการวิชาการ และการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากรตามที่ก าหนดไว้เพ่ือ
น ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์
ในหลักสูตรให้มีทิศทางและเป้าหมายตามที่
หลักสูตรก าหนด 
2. การจัดท ารายงานผลการประเมินสมรรถนะ
ของอาจารย์ เพื่อใช้ในการวางแผน  

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

1. อาจารย์ทั้งหมดได้รับการ
พัฒนา 
 

1. การก าหนดเป้าหมาย ความต้องการ ทิศทาง
ในการพัฒนาของหลักสูตรทั้งทางด้านการเรียน
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
2. การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรเพ่ือสนับสนุนทิศทางการ
พัฒนาของหลักสูตร 
3. กระบวนการ/แนวทางในการสนับสนุนให้
อาจารย์ได้มีการพัฒนาตนเอง 

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

1. มหาวิทยาลัยมีการยกย่อง
และเชิดชูเกียรติอาจารย์ตาม
ระบบของคณะ 
 
 

1. การบริหารผลการปฏิบัติงานในระดับหลักสูตร
และคณะ 



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

- 1. การวางแผนในการสร้างและตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในช่วงสถานการณ์ Covid-19 
2. กระบวนการก ากับ ติดตาม และเทียบเคียง
ด้านผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
 

AUN.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] 

1. ใช้แผนอัตราก าลังสาย
สนับสนุนที่เป็นแผนของคณะ 

1. การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาหลักสูตร 

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

1. ระบบและกลไกการสรรหา
บุคลากรเป็นไปตามข้อก าหนด
ของคณะและมหาวิทยาลัย  
 

1. การประเมินกระบวนสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรว่าสอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตร 
 
 

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

- 1. การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุน การวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ การ
วางแผนและพัฒนาสมรรถนะเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติภารกิจหลัก 
2. การประเมินสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุนตามสมรรถนะที่ก าหนดไว้ 

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

1. มีกระบวนการประเมิน
ความต้องการในการอบรม
และพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนที่
สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของหลักสูตร 
 



Criteria Strengths Area for improvement 
7.5 Performance 
management including 
rewards and recognition 
is implemented to 
motivate and support 
education, research and 
service [5] 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 

1. รายละเอียดความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ 
ระบบรางวัลจูงใจ การสร้างขวัญและก าลังใจ 
รวมทั้งการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่
บุคลากร  
2. ทบทวนการจัดท าแผนบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
 

AUN.8 Student Quality and Support 
8.1 The student intake 
policy and admission 
criteria are defined, 
communicated, 
published, and up-to-
date [1] 

1. หลักสูตรมีเกณฑ์การ
รับเข้าที่ระบุไว้ชัดเจน และมี
กระบวนการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

1. ทบทวนเกณฑ์หรือคุณสมบัติผู้เรียนที่รับเข้าให้
สอดคล้องกับ ELOs ของหลักสูตร (สายศิลป์-
ภาษา กศน. ปวส. ที่สอดคล้องต่อการบรรลุ 
ELO2) 
2. ทบทวนข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่
จ าเป็นต้องมีให้ครบถ้วน เช่น แผ่นพับ หน้าเว็บไซต์ 

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

1. มีวิธีการและเกณฑ์
คัดเลือกตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 
 

1. วิเคราะห์และประเมินกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษา (จ านวนนักศึกษาในแต่ละรอบการสมัคร
ให้เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา) 
 

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

1. หลักสูตรมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละรายวิชา 
 

1. ประเมินกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์แต่ละ
รายวิชาที่สอดคล้องกับ CLO  
2. กระบวนการก ากับ ติดตาม และประเมิน
ความก้าวหน้าด้านวิชาการของผู้เรียนในแต่ละชั้นปี 

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

1. หลักสูตรมีกระบวนการ
ดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ 
 

1. ทบทวนการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
นักศึกษาท่ีน าไปสู่การบรรลุตาม ELO และการ
เรียนรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาอาชีพ  
เช่น  เพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางด้านทักษะการ
ถ่ายทอด การสื่อสาร และทักษะทางภาษาอังกฤษ 
2. ประเมินผลการจัดโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมนักศึกษาท่ีน าไปสู่การบรรลุตาม ELO  

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

1. คณะมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกและการสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อ
การเรียน 
 

1. ทบทวนกระบวนการประเมินความต้องการของ
นักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
2. การน าผลจากการประเมินความต้องการต่อ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
จัดอันดับความส าคัญท่ีจ าเป็นต้องท าก่อน-หลัง 

 



AUN.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. คณะมีวัสดุ และอุปกรณ์
การเรียนรู้ภายในห้องเรียนมี
ความทันสมัย 
 

1. ทบทวนวิธีการประเมินการใช้งานวัสดุ และ
อุปกรณ์การเรียนรู้ภายในห้องเรียน ว่าเพียงพอ 
พร้อมใช้และความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
2. การน าผลจากการประเมินการใช้งานวัสดุ และ
อุปกรณ์การเรียนรู้ภายในห้องเรียน ปรับปรุง
อย่างไร 

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

1. คณะมีแหล่งให้บริการ
ฐานข้อมูลส าหรับค้นคว้าหา
ความรู้ด้านวิจัยและหนังสือ
จ านวนมาก 
 

1. ทบทวนวิธีการประเมินการให้บริการ
ฐานข้อมูลส าหรับค้นคว้าหาความรู้ด้านวิจัยและ
หนังสือว่าเพียงพอ พร้อมใช้และความทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง 
2. การน าผลจากการประเมินการให้บริการ
ฐานข้อมูลส าหรับค้นคว้าหาความรู้ด้านวิจัย
ปรับปรุงอย่างไร 

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

1.หลักสูตรมีการประเมิน
ความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต่อห้องปฏิบัติการที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

1.การน าผลจากการประเมินความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อ
ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ปรับปรุงอย่างไร 

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

1. คณะมีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้าน IT ที่ดีส่งผลต่อการ
ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงแก่นักศึกษา 
 

1. ทบทวนวิธีการประเมินการให้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ต ว่าเพียงพอ พร้อมใช้ต่อความ
ต้องการอย่างต่อเนื่อง 
2. การน าผลจากการประเมินการให้บริการ
ระบบอินเทอร์เน็ต ปรับปรุงอย่างไร 

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

1. คณะมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และสุขภาพท่ีดี 
(ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ
ไฟฟ้าฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย 
พ้ืนที่จอดรถ การรักษาความ
สะอาดและ ถังขยะ) 
 
 

1. ควรมีการตรวจสอบความปลอดภัยการใช้
ห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
2. ทบทวนกระบวนการตรวจสอบสภาพการใช้
งานของวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพียงพอ 
พร้อมใช้และทันสมัย เช่น กล้องวงจรปิด ระบบ
ลิฟต์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
และพ้ืนที่จอดรถ เป็นต้น 
3. การน าผลจากการตรวจสอบสภาพการใช้งาน
ของวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ปรับปรุงอย่างไร 

 

 

 

 

 



AUN.10 Quality Enhancement 

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

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย โดยการรับฟังข้อมูล
ป้อนกลับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียบางกลุ่ม 
 

1. ทบทวนการก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
หลักสูตรต้องการรับฟังข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุง 
2. ประเมินช่องทางการรับฟังความต้องการและ
ข้อมูลป้อนกลับจาก stakeholder ที่ก าหนดไว้ 

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

1. หลักสูตรมี
กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ 
Vision Mission ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการน า
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาประกอบการพัฒนา
ปรับปรุง 

1. ประเมินวิธีการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ที่ใช้ในปัจจุบันว่า มีข้อควรปรับปรุงอย่างไร 
หลักสูตรสามารถปรับปรุงบางส่วนที่กระท า
ภายในหลักสูตร โดยการปรับปรุงย่อยเท่าที่
หลักสูตรสามารถด าเนินการได้ 
2. การน ารายงานผลการด าเนินการใน มคอ.7 
มาพิจารณาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

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

1. หลักสูตรมีการพิจารณา
การรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5-6) 
 

1. การปรับปรุงการด าเนินการในระดับรายวิชาที่
มีการน าข้อมูล มคอ.5-6 ในภาคการศึกษาก่อน
หน้ามาใช้ในการจัดท า มคอ.3-4 
2. ควรก าหนดประเด็นที่ชัดเจนในการตรวจสอบ
วิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล
ว่าสอดคล้องกับ ELO หรือไม่ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม  

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

1. หลักสูตรมีการน า
ผลงานวิจัยมาบรูณาการกับ
การเรียนการสอนในรายวิชา  

1. ส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยมาบูรณาการ
กับการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ 
ELOs  

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

1. หลักสูตรมีการประเมิน
ความพึงพอใจสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษา
ครอบคลุมทุกด้าน 
 
 

1. การน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และ
จัดล าดับความส าคัญเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการ
ตัดสินใจด าเนินการพัฒนาปรับปรุงตามล าดับ 

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

1. มีการรับฟังข้อมูลจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียผ่านการใข้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์
รวมทั้งช่องทางออนไลน์ และ
รวบรวมข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1. ระบบและกลไกในการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ชัดเจน  
2. การประเมินประสิทธิภาพของวิธีการได้มาซึ่ง
ข้อมูลป้อนกลับจาก SHs (เครื่องมือที่ใช้ 
ระยะเวลาการส ารวจ ผู้รับผิดชอบในการติดตาม
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา) 

 

 

 

 



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

1. หลักสูตรรวบรวมและ
ติดตามข้อมูลอัตราการส าเร็จ
การศึกษาและการตกออกของ
นักศึกษา 
 

1. การก าหนดคู่เทียบที่มีความเข้มแข็งกว่าเพ่ือ
การศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จที่สามารถ
น ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง 

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

1. หลักสูตรติดตามระยะเวลา
เฉลี่ยของการส าเร็จการศึกษา 
(นิสิตมากกว่า 90% ส าเร็จ
การศึกษาภายใน 4 ปี) 

1. การก าหนดคู่เทียบที่มีผลการด าเนินงานที่
ดีกว่าเพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จที่สามารถ
น ามาใช้ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรในประเด็นส าคัญ ๆ ได้ 

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

1. หลักสูตรติดตามภาวะการ
มีงานท าของบัณฑิต (บัณฑิต
มากกว่าร้อยละ 80 มีงานท า) 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตท่ี
สอดคล้องและบรรลุตาม ELOs ที่ก าหนด (การ
ท างานไม่ตรงสาขา)  
2. การก าหนดคู่เทียบที่มีผลการด าเนินงานที่
ดีกว่าเพื่อการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จที่
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง เช่น เลือก
สถาบันที่มีร้อยละของบัณฑิตได้งานท าตรงสาย 
และไม่ตรงสาย  

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

1. หลักสูตรเก็บข้อมูลจ านวน
และประเภทงานวิจัยของ
นักศึกษาย้อนหลัง 5 ปี 
รวมทั้งการตีพิมพ์ และการ
ได้รับรางวัล  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมด้านการวิจัยของ
นักศึกษา เพ่ือสร้างระบบหรือกระบวนการที่ช่วย
ในการส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน 
2. การเทียบเคียงกับคู่เทียบที่มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีกว่าในแง่กระบวนการที่น าไปสู่การ
พัฒนาและปรับปรุง 

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

- 
 

1. การรวบรวม ติดตาม และประเมินความพึง
พอใจของ SHs และการก าหนดคู่เทียบที่มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีกว่าเพื่อศึกษาปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จส าหรับการพัฒนาปรับปรุง 
 
 

 


