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แบบฟอรมรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร ตามระบบ CUPT QA 
โดยคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน  

ชื่อหลักสตูร ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมอตุสาหการและระบบ 
 

คณะ วิศวกรรมศาสตร 
 

คณะกรรมการประเมิน 

1. ลงชือ่ …………………………………………………………………………………………… ประธานกรรมการ  

               (รศ. ดร.วันวิศาข งามผองใส) 

2. ลงชือ่ …………………………………………………………………………………………… กรรมการ  

             (ผศ. ดร.ปฐเมศ ผาณิตพจมาน) 

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบที่ 1 

เกณฑ
ขอที ่

เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

- ตามเกณฑ () 
- ไมไดตามเกณฑ () 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

2 คุณสมบัตขิองอาจารยประจําหลักสูตร  

3 คุณสมบัตขิองอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร  
4 คุณสมบัตขิองอาจารยผูสอน  
5 คุณสมบัตขิองอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควา

อิสระ 
 

6 คุณสมบัตขิองอาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธรวม(ถามี)  

7 คุณสมบัตขิองอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ    

8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสาํเร็จการศึกษา N/A ไมมผีูสําเร็จการศกึษา 
9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 

11 การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด  

สรุปผลการดําเนินงานองคประกอบที่ 1 ตามเกณฑขอ 1-11 
 ไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน เพราะ........................................................................ 

 

หมายเหตุ   

- ตองแสดงประสบการณวิจัยของ อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ใหครบถวน  หากไมสามารถแสดงได อาจทําใหเขาใจวาหลักสตูรไมผาน

เกณฑการประเมินตามองคประกอบที ่1 

- หลายตารางมีการระบุวามีประสบการณวิจัย แตไมมีรายละเอียด 

- ตารางท่ี 1.4 ภาระงานอาจารยทีป่รึกษาตองรวมนักศึกษาในที่ปรกึษาของทุกหลักสูตร 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA 

Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

1. Expected Learning Outcomes    3 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of the 
university [1,2] 

- ELOs takes into account and 
reflects the vision and mission of the 
institution 

- Each course and lesson is 
clearly designed to achieve its ELOs 
which should be aligned to the 
programme ELOs 
 
หลักสูตรมีมาตรฐานผลการเรยีนรูทั้ง 5 
ดาน (LO) ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 
 

- The vision and mission must be 
explicit and known to staff and 
students 

 
 
 
 
 
 

1.การจัดทําผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ELOs) 
ของหลักสูตรที่สะทอนลักษณะบัณฑิตที่มีความ
เฉพาะหรือโดดเดน และสอดคลองกับวิสัยทัศน
และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 
2. การเผยแพร ELOs ไปสูผูมีสวนไดสวนเสีย 
ใหครอบคลุมสาขาอาชพี 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 
specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

- The programme is designed to 
cover both subject specific 
outcomes. 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตร
(LO)  มีทั้ง 5 ดาน  
 

1.ระบุ ELOs ที่เปน specific และ generic 
learning outcomes 
2.Specific และ generic learning 
outcomes ของรายวิชาตางๆ 

3 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders [4] 

- The programme has formulated 
ELOs which partly reflect the 
relevant demands and needs of 
some stakeholders. 

 
 

ผลการเรียนรูของหลักสูตรอางอิงขอกําหนด
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ
 

 

-  All stakeholders must be 
declared 

- The programme must formulate 
ELOs which reflect the relevant 
demands and needs of all 
stakeholders. 
1.สํารวจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
มากําหนด LO ของรายวิชาของหลักสูตร 
2.แนวทางการเลือกประเด็นหรอืหัวขอจากการ
สํารวจมากําหนดใน ELOs 

2 

2. Programme Specification    3 
2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1,2] 
- The information in the 

programme specification is up-to-
date 

- specification describes ELOs in 
terms of knowledge, skills and 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

attitudes. 
- The information to be included 

in the programme specification is 
complete as recommended by AUN 
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 

 
 
 
 

การปรับปรุงยอยเพ่ือใหเปนปจจุบัน 
 

3 

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

- The information in the course 
specifications is up-to-date 

- The course specifications 
describes ELOs in terms of 
knowledge, skills and attitudes. 

- The information to be included 
in the course specifications is 
complete as recommended by AUN 
 
การทบทวนรายละเอียดวิชาทกุภาค
การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การปรับปรุงยอย course content ใหทันสมัย 

 

3 

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

- The programme and course 
specifications for each programme 
are published and communicated to 

- The programme and course 
specifications for each programme 
must be widely published and 

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

some stakeholders   
มีการเผยแพรหลักสูตรและขอกําหนด
รายวชิาทางเว็บไซตของหลักสูตร คณะ 
และมหาวิทยาลัย 
 

communicated to all stakeholders   
ประเมินชองทางสื่อสารเพื่อใหผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุมทราบ 
 

 
 

3. Programme Structure and Content    3 
3.1 The curriculum is designed based on constructive 

alignment with the expected learning outcomes [1] 
- The curriculum, teaching and 

learning methods are aligned to 
achieve ELOs. 
 
หลักสูตรถูกออกแบบใหมีความสอดคลอง
กับผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน 

- The student assessment must be 
aligned to achieve ELOs.  

 
 

1.กระบวนการนํา ELOs มากําหนดโครงสราง
หลักสูตร 
2.กระบวนการเรียน การสอน และการประเมิน
นักศึกษาที่สอดคลองกับ ELOs 

3 
 
 
 
 

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

- The curriculum is designed to 
meet ELOs where the contribution 
made by each course in achieving 
the programme's ELOs is clear. 

 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเปนไป
ตามมาตรฐานผลการเรยีนรูทัง้ 5 ดาน 

 
 
 
 
 

1.การนํา ELOs หลักสูตรไปสูรายวชิา 
2.ความสอดคลองของมาตรฐานผลการเรียนรู

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

ของรายวิชา (LO) กับ ELOs หลักสูตร 
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, 

integrated and up-to-date [3,4,5,6] 
- The curriculum is designed so 

that the subject matter is logically 
structured and sequenced. 

 
 
 
 

 
กําหนดการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในป
การศึกษาแรก 

- The curriculum must be designed 
so that the subject matter is logically 
integrated.  

- The curriculum structure must 
show the relationship and progression 
of basic courses, the intermediate 
courses, and the specialised courses. 

 
1.การปรับปรุงรายวิชาทุกภาคการศึกษา 
2.การทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ทุกปการศึกษา 
3.ความเชื่อมโยงของรายวิชาและ/หรอืบูรณา
การของเนื้อหาวิชา 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Teaching and Learning Approach    2 
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 
 - Educational philosophy must be 

defined. It must be articulated and 
communicated to all stakeholders 

 
1.หลักสูตรควรมีปรัชญาการศึกษา 

1 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

2.การเผยแพรปรัชญาการศึกษาไปสูผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม 

 

 

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

- Teaching and learning activities 
are aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes.  

 
การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับผล
การเรียนรู 

- Clearly explain quality learning 
related to the achievement of the 
expected learning outcomes 

 
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับ ELOs ของหลกัสูตรอยางเปน
รูปธรรม 
2.ประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนและ
วิธีการสอนที่สอดคลองกับ LO ของรายวิชา
และELOs ของหลักสูตร  
 

2 

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

- The teaching and learning 
approach promote learning how to 
learn and instill in students a 
commitment of lifelong learning. 
ผลการเรียนรูของหลักสูตรสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตของนักศึกษา 
 

- Clearly explain how the teaching 
and learning approach promote lifelong 
learning. 

 
1.กระบวนการเรียน การสอนที่กอใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
2.การประเมินผลที่สะทอนหรือวัดไดวา

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

 นักศึกษาสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต 
 

 
5. Student Assessment     2 

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

 
 
 
 
 

- 

- Assessment must cover: 
a. New student admission 
b. Continuous assessment during the 

course of study 
c. Final/exit test before graduation 

 
การประเมินนักศกึษาอยางเปนระบบ และ
ตรวจวัดความสอดคลองกับ ELOs ตั้งแตการ
รับเขา ระหวางเรียน และสาํเร็จการศึกษา 

1 
 
 
 
 
 
 

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

- The student assessments 
including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, and 
grading are explicit and 
communicated. 

 
รายละเอียดการประเมินผลนกัศึกษาระบุไว
ในมคอ.3 

- The rubrics assessments must be 
explicit and communicated. 

- Standards applied in assessment 
schemes must be explicit and 
consistent across the programme. 

 
1.ควรวัดและประเมินผลดวยตารางรูบิคส 
โดยเฉพาะรายวิชาสัมมนา  รายวชิาท่ีมีการ

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

 
 

นําเสนองาน  และเขียนรายงาน เปนตน 
2.เกณฑและวิธีที่ใชในการประเมินเปนที่รับรู
ของนักศึกษา 

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

- 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Procedures and methods must be 
applied to ensure that student 
assessment is valid, reliable and fairly 
administered. 

- The reliability and validity of 
assessment methods must be 
documented and regularly evaluated. 

 
 

1.การทวนสอบผลสัมฤทธิต์ามมาตรฐานผลการ
เรียนรูของรายวิชา 
2.การทบทวนการจัดการเรียนการสอนจากผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู 
3.การประเมินวิธีการวัดและประเมินผล 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- 
 
 

- A range of assessment methods 
must be used in a planned manner to 
serve diagnostic, formative, and 

1 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

 
 

summative purposes. 
1.การนําผลการตรวจขอสอบกลางภาค และ/
หรือรายงานในรายวิชาแจงกลับใหนักศึกษา
ทราบเพ่ือปรับปรุง 
2.นําผลจากการรายงานความกาวหนา
วิทยานิพนธ เสนอแนะใหกับนกัศึกษา 
3.ประเมินผลการปรับปรุงการเรียนและการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษา 

 
 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] - Students have ready access to 
reasonable appeal procedures. 

 
นักศึกษาสามารถขอทบทวนผลการประเมิน 

 
 
 
1.จัดระบบ/ชองทางใหนักศกึษายื่นเรื่อง
รองเรียนเก่ียวกับผลการศึกษาและเรื่องอ่ืนๆ  
2.สื่อสารใหนักศึกษาทราบถึงระบบ/ชอง
ทางการรองเรียน 

3 
 
 
 

6. Academic Staff Quality (Overall opinion)   3 
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] 

- The recruitment and retirement 
plan are carried out.  

 
 
 

- Both short-term and long-term 
planning of academic staff 
establishment or needs (including 
succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement plans) 

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

 
 
 

มีการวางแผนอัตรากาํลังบุคลากรสาย
วิชาการ 

must be carried out. Not only the 
recruitment and retirement plan. 

 
1.แผนอัตรากําลังระยะสั้นและระยะยาวของ
อาจารยในหลักสูตร 
2.ประเมินแผนอัตรากําลังระยะสั้นและระยะ
ยาว 
3.แผนพัฒนาอาจารยของหลักสูตร 

 

 
 
 
 

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

- Staff-to-student ratio and 
workload are measured and 
monitored. 

 
 
 

อัตราสวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาอยูใน
เกณฑที่สกอ.กําหนด 

- Data of staff-to-student ratio and 
workload are explicitly incorrect. 

- Staff-to-student ratio and workload 
must be used to improve the quality of 
education, research and service 

 
1.ประเมินความเหมาะสมของสัดสวนอาจารย
ตอนักศึกษา 
2.การติดตามภาระงานสอน งานวจิัยและงาน
บริการวิชาการของอาจารย 

2 
 
 
 
 
 
 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics 
and academic freedom for appointment, deployment and 

- Recruitment and promotion of 
academic staff are based on the 

- Duties allocated to academic staff 
must be appropriate to qualifications, 

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

promotion are determined and communicated [4,5,6,7] university policy. 
 
 
 

 
 
 
ใชระเบียบของมหาวิทยาลัยในการกําหนด
เกณฑการสรรหา คัดเลือกและสงเสริม
ความกาวหนาของบุคลากรสายวิชาการ 
 

 

experience, and aptitude. 
- All academic staff members must 

be accountable to the university and 
its stakeholders, taking into account 
their academic freedom and 
professional ethics. 

 
1.กระบวนการและเกณฑการคัดเลือกอาจารย
ใหมของหลักสูตร 
2.ประเมิน/ทบทวนกระบวนการคัดเลือก
อาจารย 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Competences of academic staff 
are identified and evaluated 

 
 
 
 

1.มีระบบการประเมิน TOR  
2.มีระบบประเมิน competency online 
3.มีการประเมินผลการสอนของอาจารย 

- Competences of academic staff 
must remain relevant and the services 
provided by them satisfy the 
stakeholders' needs. 

 
1.การกําหนดคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ
ของอาจารยทุกระดับ 
2.การทบทวนกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารยเพื่อเลือ่นข้ันเงินเดือน 

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

 3.การทบทวนกระบวนการประเมินผลการสอน
ของอาจารย 
 

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

- Training and development 
needs for academic staff are 
provided.  

 
 

ภาควิชามีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ตนเองของอาจารย 

- Training and development needs 
for academic staff must be 
systematically identified to fulfill the 
identified needs 

 
1.ขอมูลความตองการพัฒนาตนเองของ
อาจารยประจําและแผนการดาํเนินการ 
2.ติดตามและประเมินผลหลังจากพัฒนาตนเอง 

3 
 
 
 
 
 

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

- Performance management 
including rewards and recognition is 
implemented to motivate and 
support education, research and 
service. 
1. ใชผลการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เปนการใหรางวัล 
2.การใหรางวัลผลงานตีพิมพและยกยอง
อาจารยของมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 

กระบวนการกระตุนและสงเสรมิใหอาจารยมี
คุณภาพท้ังดานการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ ในระดับภาควชิาและหลักสูตร  
 

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

 
 
 
 
 
ระบบ TOR และการประเมินผล 

- The types and quantity of research 
activities by academic staff must be 
established, monitored and 
benchmarked for improvement. 

 
1.กระบวนการสนับสนุนการผลิตผลงานวจิัย 
2.การติดตามจํานวนผลงานวจิัย 
2.หาคูเทียบ 

1 
 
 
 
 
 

 

7. Support Staff Quality (Overall opinion)   3 
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] 

- The recruitment and retirement 
plan are carried out.  

 
 
 
 

 
มีการวางแผนอัตรากาํลังบุคลากรสาย
สนับสนุน 

- Both short-term and long-term 
planning of support staff establishment 
or needs (including succession, 
promotion, re-deployment, termination, 
and retirement plans) must be carried 
out. Not only the recruitment and 
retirement plan. 
1.แผนอัตรากําลังระยะสั้นและระยะยาวของ
สายสนับสนุน 
2.ประเมินแผนอัตรากําลังระยะสั้นและระยะ
ยาว 
3.ประเมินความเหมาะสมของสดัสวนสาย

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

สนับสนุนตอสายวิชาการ  
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 

deployment and promotion are determined and 
communicated [2] 

- Recruitment and selection 
criteria for appointment, 
deployment and promotion of 
support staff are determined based 
on the university policy. 

 
ใชระเบียบของมหาวิทยาลัยในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- Roles of support staff must be 
defined and duties must be allocated 
based on merits, qualifications and 
experiences. 

 
 

1.กระบวนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และ
แตงตั้งบุคลากรใหมของหลักสูตร 
2.ประเมินกระบวนการคัดเลือก 

3 
 
 
 
 
 
 

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

- Competences of support staff 
are identified and evaluated 

 
 

มีระบบประเมิน competency online 

- Competences of support staff 
must remain relevant and the services 
provided by them satisfy the 
stakeholders' needs. 
การทบทวนกระบวนการประเมิน 
competency ของสายสนับสนุน  

3 
 
 
 
 

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

- Training and development 
needs for support staff are provided.  

 
ภาควิชามีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ตนเองของอาจารย 

- Training and development needs 
for support staff must be systematically 
identified to fulfill the identified needs 
1.ขอมูลความตองการพัฒนาตนเองของสาย
สนับสนุน 

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

2.ติดตามและประเมินผลหลังจากพัฒนาตนเอง 
7.5 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [5] 

- Performance management 
including rewards and recognition is 
implemented to motivate and 
support education, research and 
service. 
1. ใชผลการประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เปนการใหรางวัล 
2.คณะใหรางวัลและยกยองบุคลากรดีเดน 
 

 
 
 
 
 

กระบวนการกระตุนและสงเสรมิใหสาย
สนับสนุนมีคณุภาพ 

3 
 
 
 
 
 

8. Student Quality and Support (Overall opinion)   3 
8.1 The student intake policy and admission criteria are 

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

the admission criteria to the 
programme are partly defined.  
 

- The student intake policy and the 
admission criteria to the programme 
must be clearly defined, 
communicated, published, and up-to-
date. 
1.กําหนดแนวทาง กระบวนการรับนักศึกษา 
คุณสมบัติและแผนการรับนักศึกษา 
2..ชองทางการประชาสัมพันธการรับนักศึกษา 
2.ประเมินชองทางการประชาสัมพันธเพ่ือใหได
นักศึกษาตามเปา และทําเชิงรุก 

3 
 
 
 
 
3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

- 

- The methods and criteria for the 
selection of students are determined 
and evaluated. Not about only 
checking student quality. 

 
 
1.เกณฑ วิธีการคัดเลือกนักศึกษา 
2.ประเมินกระบวนการและวธิคัีดเลือก
นักศึกษา  
 

1 
 
 
 
 
 
 

 

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

- The advisor systems is used as 
monitoring system for student 
progress and academic performance 

 
 
 
 
 
 

- Adequate monitoring system for 
student progress, academic 
performance, and workload, student 
progress, academic performance and 
workload must be required.  

- The system must be 
-  systematically recorded and 

monitored, feedback to students and 
corrective actions are made where  

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

 
 

มีระบบอาจารยที่ปรึกษา 

necessary. 
 
1.กระบวนการการใหคําปรึกษาที่เปนระบบ 
2.ประเมินกระบวนการการใหคําปรึกษา การ
ดูแลความกาวหนาของการเรียนและการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษา 
 
 

 
 
 

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

- The advisor systems is used as 
a service available to improve 
learning and employability. 

 
 
1.มีระบบอาจารยที่ปรึกษา 
2.กรรมการบริหารหลักสูตรมีบทบาทให
คําปรึกษากรณีพิเศษ 

- Co-curricular activities, student 
competition, and other student 
support services must be available to 
improve learning and employability.  

 
1.กระบวนการสงเสริมนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.ประเมินกระบวนการสงเสริมนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.5 The physical, social and psychological environment 

is conducive for education and research as well as personal 
well-being [5] 

- The physical environment is 
conducive for education and 
research as well as personal well-

- The social and psychological 
environment must be also conducive 
for education and research as well as 

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

being.  
 

มีนโยบายใหนักศึกษาเขาออกตึกคณะได
ตลอด 24 ช.ม. 
มีหองทํางานรวม 
มีเจาหนาที่ดูแลและประสานงาน 
 

personal well-being. 
 

ประเมินความพึงพอใจและความเพียงพอตอ
การจัดหาสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือตอการเรียนและ
การวิจัยของนักศึกษา 

 
 
 
 
 

9. Facilities and Infrastructure (Overall opinion)   1   
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] 

- The physical resources to 
deliver the curriculum, including 
equipment, materials and 
information technology are 
sufficient. 
 
มีความพรอมของหองเรียน สิ่งอํานวยความ
สะดวก 

- An evaluation system and its 
related responding about the teaching 
and learning facilities and equipment 
must be applied to confirm their 
sufficiency.  

 
1.ประเมินความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ
สะดวกและโครงสรางพื้นฐาน 
2.ประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาตอสิ่ง
อํานวยความสะดวกและ/โครงสรางพื้นฐาน 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

9.2 The library and its resources are adequate and  - An evaluation system and it 1 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

updated to support education and research [3,4]  
 
 
 
 

- 

related responding about the library 
and its resources must be applied to 
confirm that they are adequate and 
updated to support education and 
research. 
ประเมินความเพียงพอของเอกสารวิชาการ 
ตําราทันสมัย และ ความพึงพอใจการรับ
บริการ 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
- 

- An evaluation system and it 
related responding about the 
laboratories and equipment must be 
applied to confirm that they are 
adequate and updated to support 
education and research. 
ประเมินความพึงพอใจ/ความเพียงพอของ
ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ 

1 
 
 
 
 
 
 

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

- The IT facilities are concerned 
to support education and research. 

 
 
 

- An evaluation system and it 
related responding about the IT 
facilities including e-learning 
infrastructure must be applied to 
confirm that they are adequate and 

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

 
 

 

updated to support education and 
research. 
ประเมินความพึงพอใจ ความทันสมัยและความ
เพียงพอของระบบ IT 

 
 
 

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

 - Environmental, health and safety 
standards and access for people with 
special needs are defined and 
implemented. 
1.ประเมินความพึงพอใจของนักศกึษา อาจารย
และบุคลากรทีมีตอการจัดการดาน
สาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัยและสิ่ง
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  
2.จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับผูเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ เชน หองน้ําและทางลาด 
สําหรับผูพิการ เปนตน  

1 
 
 
 
 

10. Quality Enhancement (Overall opinion)    2 
10.1Stakeholders’needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development [1] 
 
 
 
 
 

- The curriculum must be 
developed with inputs and feedback 
from academic staff, students, alumni 
and stakeholders from industry, 
government and professional 

1 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

 
- 

organisations. 
1.กระบวนการการไดมาของขอมูลจากผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุม 
2.ประเมินกระบวนการไดมาของขอมูลจากผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุม 
3.ประเมินแนวทางการเลือกขอมูลมาใช
ปรับปรุงหลักสูตร 

1 

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

- The curriculum design and 
development process is established 
and it is periodically reviewed and 
evaluated.  

 
มีกระบวนการจัดทําและพัฒนาหลักสูตร 
ตามแนวทางของคณะและมหาวิทยาลยั
  

- Enhancements must be made to 
improve its efficiency and effectiveness 

 
 
 

ประเมินกระบวนการจัดทํา/พัฒนาหลักสูตร 

2 
 
 
 
 
 

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

- The teaching and learning 
processes and student assessment 
are continuously reviewed.   

 
1.มีการประเมินกระบวนการเรียนการสอน
โดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา 

- The teaching and learning 
processes must be evaluated to ensure 
their relevance and alignment to ELOs. 

 
ประเมินกระบวนการสอน และกระบวนการวัด
และประเมินท่ีสอดคลองกับ LO รายวชิา และ 

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

2.มีระบบประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
 

 
 

 

ELOs ของหลักสูตร 

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

- Research output is used to 
enhance teaching and learning 

- Details of the research output 
used to enhance teaching and learning 
must be declared. 
ประเมินกระบวนการการบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอน 

2 
 
 
 

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

- Quality of support services and 
facilities is subject to evaluation.  
 
มีการประเมินผลคุณภาพสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

- Details of the enhancement or the 
related responding must be provided. 
 
ประเมินกระบวนการประเมินความพึงพอใจ
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

2 
 
 
 

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

- Feedback mechanisms to 
gather inputs and feedback from 
staff, students, alumni and 
employers are systematic. 
มีการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนได

- The feedback must be subjected 
to evaluation and enhancement. 

 
 

ประเมินกระบวนการนําขอมูลความคิดเห็น

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

สวนเสียเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาความพรอมในการจัดการเรยีนการ
สอน 
 

และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไปใช
ในการปรับปรุง 

11. Output (Overall opinion)   1 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 
- - The pass rates and dropout rates 

must be monitored and benchmarked 
for improvement to achieve ELOs and 
satisfy the needs of the stakeholders. 
1.การติดตามอัตราการคงอยูและการตกออก
ของนักศึกษา 
2.การเทียบเคียงและการนําขอมูลมาใชในการ
ปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับ ELOs และความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสยี 

1 
 
 
 
1 

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

- - The average time to graduate 
must be monitored and benchmarked 
for improvement to achieve ELOs and 
satisfy the needs of the stakeholders. 
1.การติดตาม retention time ของนักศกึษา 
2.การเทียบเคียงและการนําขอมูลมาใชในการ
ปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับ ELOs และความ

1 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสยี 
11.3 Employability of graduates is established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 
- - Employability of graduates must 

be monitored and benchmarked for 
improvement to achieve ELOs and 
satisfy the needs of the stakeholders. 
1.การติดตามภาวการณไดงานทําของบัณฑิต 
2.การเทียบเคียงและการนําขอมูลมาใชในการ
ปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับ ELOs และความ
ตองการของผูมสีวนไดสวนเสยี 

1 
 
 
 
1 

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

 - The types and quantity of research 
activities by students must be 
monitored and benchmarked for 
improvement to meet the needs of the 
stakeholders. 
1.การติดตามขอมูลผลงานการตีพิมพของ
นักศึกษา 
2.การเทียบเคียงและการนําขอมูลมาใชในการ
ปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับ ELOs และความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสยี 

1 

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

 - The satisfaction levels of staff, 
students, alumni, employers, etc. must 

1 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

[3] be monitored and benchmarked for 
improvement. The satisfaction levels 
are in terms of satisfication with the 
quality of the programme and its 
graduates 
1.ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
2.การเทียบเคียงและการนําขอมูลมาใชในการ
ปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับ ELOs และความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสยี 

 
Overall   2.4 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  

จุดแข็ง  

1. รายละเอียดหลักสตูรมีโครงสรางท่ีสอดคลองกับการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู 

2. คณาจารยของหลักสตูรมีความรู และความชํานาญในสาขา 

  

จุดที่ควรพฒันา  

1. ประยุกตใชระบบ PDCA ในกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันคณุภาพ เชน การประเมินผล การ

ตอบสนองตอผลการประเมิน การวางแผน การพฒันา 

2. ขอมูลทางสถิติตาง ๆ ควรมีการตรวจสอบความถกูตอง และใชประกอบการพัฒนา 

3. ควรพัฒนาดานงานวจิัย 

4. ควรจัดทําผลการเรียนรูท่ีคาดหวงัของหลักสูตรท่ีเนนความเฉพาะตัวหรือโดดเดนของหลักสตูร โดยมีขอมลูจากผูมี

สวนไดสวนเสียที่หลากหลายมาพิจารณาในการจัดทํา 

5. การประชาสัมพันธหลักสูตรหลายๆชองทาง 

 

ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย  

1    เกณฑประกันคณุภาพบางรายการ ไมขึ้นกับหลักสตูร เชน หองสมุด   ทางคณะหรือมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาวา

เกณฑประเมินใดเปนของคณะ และเกณฑใดเปนของมหาวิทยาลยั  จากนัน้กาํหนดกระบวนจดัการในเกณฑดังกลาวใหแก

หลักสตูรทุกหลกัสตูร เพื่อใหเปนแนวทางเดียวกนั  

2.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดปรัชญาการศึกษา 

 

 


