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เกณ
ฑ์ข้อ
ที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มคีณุวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์
ประจ าต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หาก
ไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงเป็นท่ียอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ 
ทราบ 

 

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้อง
ไม่เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

 

9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามท่ีก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นท่ียอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

 

10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แผน ก1 ต้องได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
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เกณ
ฑ์ข้อ
ที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 

- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

ระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ น าเสนอต่อ
ท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีน าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมทางวิชาการ (proceedings) กรณี แผน ข รายงานการ
ค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ 

11 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 
คน การค้นคว้าอิสระ อาจารยค์ุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน 
หากเป็นท่ีปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 
คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คณุวุฒิปริญญา
เอกและมีต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและต าแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-12 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ....................................................................... 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

1. Expected Learning Outcomes    1 
1.1 The expected learning outcomes have 

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

วิสัยทัศน์คณะคือเป็นสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับ
การยอมรับในด้านการศึกษา วจิัย และการประยุกต์ใช้
ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม
อาเซียน 

ELO 20 ตัว การก าหนด ELO ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า และพันธ
กิจท่ีจะเป็นผู้น าทางวิชาการ เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 
หรือสมรรถนะและโลกทัศน์สากล (ตารางแสดงความ
สอดคล้อง) 
ควรทบทวนการก าหนด ELO ท่ีเป็น action verb วัด
ได้ สังเกตได้ ประเมินได้ 

1 

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

 ELO ท่ีระบุว่าอะไรเป็นgeneric และ subject 
specific LO 

1 

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

ผู้มีส่วนเสีย ก าหนดอย่างไร มีใครบ้าง 
requirements แต่ละกลุ่มมีอะไรบ้าง 

 
 
 

 ระบคุวามต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น 
สมาคมวิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ ศษิย์เก่า 
(ความต้องการของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างไร) มา
ก าหนด ELO 

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

2. Programme Specification    2 
2.1 The information in the programme 

specification is comprehensive and up-to-date 
[1,2] 

programme specification ระบุสารสนเทศ ปรากฏใน 
มคอ 2 และทบทวนล่าสุด ปี 2559 

ควรทบทวนความครบถ้วนของสารสนเทศของ
หลักสูตร และรายวิชา การประเมินความเข้าใจใน
สารสนเทศเหล่านั้น 

2 

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

course specification ระบุชื่อรายวิชา course 
requirement ELO ของรายวิชา กลยุทธ์การสอน การ
ประเมินผล 

2 

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

หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ทาง website ของทางภาควิชาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแผ่นพับของคณะ 

การประเมินการสื่อสารข้อก าหนดหลักสูตร รายวิชาไป
ยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต 
นายจ้าง ศิษย์เก่า 

3 

3. Programme Structure and Content    2 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes [1] 

 ควรทบทวนการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
ELO โดยค านึงถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียน 

2 

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

มีการกระจาย ELO ของหลักสูตรลงสู่รายวิชา (มคอ )  3 

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

ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรโดยเน้นการวิจัย นักศึกษาทุกคนต้อง
ลงเรียนวิทยานิพนธ์ มีวิชาระเบียบวิธีวิจัย เป็นวิชาบังคับท่ี
นักศึกษาทุกคนต้องเรียน มีรายวิชาสนับสนุนการวิจัยในด้าน
ต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาสัมมนาทุกภาค
การศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

การทบทวนโครงสร้าง ล าดับและบูรณาการเนื้อหาของ
หลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะแผน ก 2  

3 



6 
 

Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

articulated and communicated to all 
stakeholders [1] 

มหาวิทยาลัยก าหนดปรัชญาการศึกษา progressivism  การสื่อสารปรัชญาการศึกษาและสร้างความเข้าใจ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการน าสู่การปฏิบัติ 

2 

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

กระบวนการและวิธีการในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา มี
การออกแบบให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ส าหรับวิชานั้นๆ โดยมี
วิชาปฏิบัติการขนานควบคู่ไปกับวิชาทางทฤษฎี เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจในหลักการและการประยุกต์ใช้งานจริง 

การทบทวนและปรับปรุงการจัดรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีสอดคล้องกับ ELO แต่ละข้อ (ใน ELO แต่ละข้อ 
จัดการเรียนการสอน แตกต่างกันอย่างไร) 

2 

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

มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีฝึกให้นักศึกษาได้สืบค้น
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและคิดวิเคราะห์ได้ เช่น วิชาสัมมนา วิชา
ระเบียบการวิจัยและวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
ประยุกต์ใช้งานต่างๆ 

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นระบบ ครอบคลุมทุกประเด็น 

3 

5. Student Assessment     2 
5.1 The student assessment is 

constructively aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes [1,2] 

ประเมินการรับนักศึกษาใหม่ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
พิจารณาจากวิชาภาษาอังกฤษ  

ประเมินระหว่างเรียน โดยจัดสอบประมวลความรู้  
การประเมินผู้เรียนเพื่อให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง

ของหลักสูตร โดยการประเมินนักศึกษาเพื่อส าเร็จการศึกษา โดย
ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยและ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.0 และสอบผ่านวิทยานิพนธ์ แผน ก1
ต้องมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์และ เสนอต่อท่ีประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ แผน ก 2 ต้องเสนอผลงานหรือ

การทบทวนปรับปรุงการประเมินผู้เรียนให้
ครอบคลุมการประเมินการรับนักศึกษา การใช้
ประโยชน์จากผลการประเมิน การประเมินระหว่าง
เรียนและการประเมินนักศึกษาเพื่อส าเร็จการศึกษา 

การทบทวนประเมินว่ามีความสอดคล้องกับ ELO 
แต่ละด้าน (แต่ละ ELO มีการประเมินผลท่ีแตกต่างกัน
อย่างไร) 

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

ตีพิมพ์ผลงาน 
ระบุกลยุทธ์การประเมินผล ตามผลการเรียยนรู้ในแต่ละด้าน 

(มคอ)  
5.2 The student assessments including 

timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit 
and communicated to students [4,5] 

ในแต่ละรายวิชา จะมีการออกแบบเกณฑ์การประเมินในแผนการ
สอนเฉพาะตัวซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม
ของลักษณะวิชา 
การประเมินผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ มีการจัดท าและ
เผยแพร่ให้นักศึกษาได้ทราบในช่วงต้นของการเรียน 

รูปธรรมส าหรับการประเมินผลวิทยานิพนธ์ การสอบ
โครงรา่งและการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีมีเกณฑ์ชัดเจน 
การก ากับการประเมินผลของอาจารย์ผู้สอนในทุก
รูปแบบการประเมิน 

3 

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

เริ่มมีการใช้เกณฑ์ rubric ในรายวิชาสัมมนา ควรทบทวนเรื่องการใช้เกณฑ์ rubric การให้
คะแนน 

วิธีการประเมินผู้เรียนท่ีมั่นใจว่า validity (เช่นมี 
table of specification) , reliability (เช่น มีการ
วิเคราะห์ข้อสอบ) และ fairness (ถ้ามกีารจัดสอบ
หลายรอบ หลาย section) 

2 

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

มีการประกาศคะแนนสอบพรอ้มเฉลยให้นักศึกษาทราบ 
ให้ข้อมูลป้อนกลับความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ท่ีช่วยให้
นักศึกษาทราบ และน าไปปรับปรุงให้ดีขึ้น 

กลไกป้อนกลับผลการประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ช่วงเวลาท่ีให้ข้อมูลป้อนกลับ กลไกการช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้ดีขึ้นในทุกรายวิชาหลังให้ข้อมูลป้อนกลับ 

2 

5.5 Students have ready access to appeal 
procedure [8] 

นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ผลการเรียนได้ โดยสามารถยื่นค ารอ้ง
ผ่านฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะฯในการพิจารณาค าร้องดังกล่าว 
ซึ่งจะส่งเรื่องต่อให้ภาควิชาฯและอาจารย์ผู้สอนหรือผู้สอบ ท า
เรื่องชี้แจงนักศึกษาต่อไป กระบวนการดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 
2 สัปดาห์ 

การประเมินประสิทธิภาพของกลไกการเข้าถึงการ
อุทธรณ์ผลการประเมิน /การสอบ 

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

6. Academic Staff Quality (Overall opinion)   2 
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] 

วางแผนพัฒนาอาจารย์ มีแผนการทดแทนอาจารย์ท่ีก าลังจะ
เกษียณ การรับอาจารย์ใหม่ในสาขาท่ีภาควิชา หลักสูตรต้องการ 

แผนพัฒนาอาจารย์ท่ีระบุ succession (จ านวน 
ความสามารถ), promotion, re-deployment, 
termination, retirement การใช้ผลการวิเคราะห์
อัตราก าลัง  

2 

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

ในปี 2559 หลักสูตรแสดงข้อมูล Staff-to-student ratio ได้
เท่ากับ 1: 12 

เฝ้าระวัง Staff-to-student ratio และใช้ข้อมูลนี้เพื่อ
ท าให้คุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัยและบริการ
วิชาการดีขึ้น 

1 

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

การพิจารณาการรับอาจารย์เขา้ท างานจะมีกระบวนการพิจารณา
โดยผ่านกรรมการของภาควิชาและที่ประชุมภาควิชา ตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด  

การประเมินการสรรหา คัดเลือกอาจารย์ บรรจุ 
แต่งต้ังและส่งเสริมความก้าวหน้าที่เป็นระบบ 

2 

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

หลักสูตรมีการประเมินอาจารย์ผ่านระบบประเมิน  การก าหนดสมรรถนะของ อาจารย์ในแต่ละด้าน 
(รวมถึงการออกแบบและส่งมอบการเรียนการสอน
หลักสูตร ความหลากหลายของวิธีสอน การเลือกวิธี
ประเมินท่ีเหมาะสม การใช้ส่ือการสอน เฝ้าระวัง 
ประเมินความสามารถในการสอน ประเมินรายวิชาท่ี
ส่งมอบ การสะท้อนกิจกรรมการสอนและการท าวิจัย/
บริการวิชาการ) รวมทั้งการประเมิน 

2 

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

ก าหนดกิจกรรมอบรมสัมมนาปีละ 2 ครั้ง การก าหนดความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนา
อย่างเป็นระบบ การน าสู่การปฏิบัติ 

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

implemented to fulfil them [8] มีแผนการฝึกอบรม พัฒนาท่ีสะท้อนพันธกิจ 
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย/คณะ 

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

การกระตุ้นการตีพิมพ์วิจัย โดยสนับสนุนค่าตีพิมพ์ รางวัลตีพิมพ์
จากคณะฯและมหาวิทยาลัย  

การจัดการ performance อย่างเป็นรูปธรรม การให้
รางวัล ยกย่องชมเชยเพื่อกระตุ้น สนับสนุนการเรียน
การสอน และบริการวิชาการ 

2 

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

แสดงข้อมูล type และจ านวนของผลงานวิจัยของอาจารย์ต้ังแต่ปี 
2557-59 ส่วนใหญ่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

การเทียบเคียง (benchmark) ผลงานวิจัยเพื่อการ
ปรับปรุง 

2 

7. Support Staff Quality (Overall opinion)   2 
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] 

หลักสูตรมีการตรวจสอบความต้องการและภาระงานของบุคลากร
สายสนับสนุนและมีการจ้างงานในกรณีที่จ าเป็น  

การด าเนินการอย่างเป็นระบบในการวางแผนส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับ needs ในการ
จัดการศึกษา วิจัยและบริการ 
(ผลการวิเคราะห์อัตราก าลัง ความสามารถ อายุการ
ท างาน อายุจริง การขยายงานขององค์กร การ
จัดบริการใหม่ แผนการรับบุคลากร เป็นต้น) 

2 

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

หลักสูตรมีระเบียบการรับเข้าท างานของสายสนับสนุนตามความ
ต้องการในแต่ละด้าน 
 

การก าหนดและมีการคาดการ การเปลี่ยนแปลงและ
เลื่อนต าแหน่งของพนักงานสายสนับสนุน การสื่อสาร
การสนับสนุนให้สายสนับสนุนทราบ การมอบหมาย
โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม คุณสมบัติและ
ประสบการณ์ 

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

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

หลักสูตรมีการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนผ่านระบบประเมิน 
 

การก าหนดสมรรถนะ การระบผุลการประเมินตาม
สมรรถนะและการใช้ประโยชนจ์ากการประเมิน
สมรรถนะของพนักงานสายสนับสนุน 

2 

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

หลักสูตรสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนา ฝึกอบรม การก าหนด Training and developmental needs 
ของสายสนับสนุน การประเมินการฝึกอบรม/พฒันา
ของพนักงานสายสนับสนุน ตาม training needs ของ
องค์กร 

1 

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

หลักสูตรสนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานในการสนับสนุนกิจกรรม
ของหลักสูตร (อย่างไร) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
สนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
การประเมินท่ีสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการพัฒนาการ
เรียนการสอน วิจัยและบริการ 

2 

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] 

หลักสูตรมีการก าหนดระเบียบ เกณฑ์การรับเข้า ระบุไว้ในคู่มือ
การรับสมัครสอบคัดเลือก ในแต่ละปีการศึกษา เกณฑ์ต้องจบ
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระบุคะแนนเฉลี่ย มีสองแผน ก
1 คะแนนเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป และ ก 2 คะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
การปรับปรุงนโยบายรับเข้าโดยการท า MOU กับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น PEA, EGAT เป็นต้น 

นโยบายการรับนักศึกษา เกณฑ์การรับเข้าท่ีเป็น
ปัจจุบัน เช่น คุณสมบัติท่ีเหมาะสม จ านวนการรับ 
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

3 

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

มีเกณฑ์การเลือกนักศึกษา และใช้เกณฑ์หัวข้อการท าวิทยานิพนธ์
เป็นส่วนประกอบ 
 

รูปธรรมของเกณฑ์การผ่านการคัดเลือก การประเมิน
วิธีการ และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 

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

 
8.3 There is an adequate monitoring 

system for student progress, academic 
performance, and workload [3] 

มีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท าหน้าที่เฝ้าระวัง 
หลักสูตรใช้ระบบ student information system ของทาง
มหาวิทยาลัยในการติดตามผลและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
สถานะของนักศึกษา การรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 

การเฝ้าระวัง (monitoring system) ท่ีเป็นระบบ 
รูปธรรม (เช่น การตรวจสอบติดตามท าอย่างไร การท า
ให้ academic performance ดีขึ้น) รวมทั้งการ
ติดตามworkload  

3 

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

การสัมมนาร่วมกับมหาวิทยาลัย UPM การสนับสนุนให้นักศึกษา
เข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ การเย่ียม
ชมโรงงาน 

ควรทบทวนการจัดกิจกรรมแนะน าทางวิชาการ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขันเพื่อท าให้การเรียนรู้ดีขึ้น รวมทั้งการได้งาน
ท าหรือปรับต าแหน่ง 

3 

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

หลักสูตรมีห้องเรียน ห้อง co working space ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ห้องวิจัย ส าหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมของ
นักศึกษา 

ควรทบทวน การจัดการสิ่งแวดล้อม บรรยากาศ ด้าน
กายภาพ สังคม จิตวิทยา ท่ีสนับสนุนการศึกษา วิจัย 
รวมทั้งความเป็นอยู่ท่ีดีของนักศึกษา personal well-
being 

3 

9. Facilities and Infrastructure (Overall 
opinion) 

  2 

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] 

 หลักสูตรใช้ห้องเรียนในภาควิชาและของส่วนกลางส าหรับการ
เรียนการสอน 

การประเมินความเพียงพอและทันสมัยของteaching 
และ learning facilities และ equipment 
ระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 

2 

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

หลักสูตรมีการให้บริการห้องสมุดในภาควิชาและใช้หอสมุดกลาง
ส าหรับการเรียนละการค้นคว้าต่างๆ 
 

การประเมินความเพียงพอและทันสมัยของหนังสือ สื่อ
การเรียนรู้ต่างๆส าหรับหลักสูตรนี ้

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

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

มีห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ ส าหรับการเรียนการสอนพื้นฐาน
ท่ีเพียงพอ 
 

การประเมินความเพียงพอและทันสมัยของ
ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสนับสนุน
การศึกษาและวิจัย 

2 

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

หลักสูตรใช้ on line based learning resource (LMS) ของ
ทางมหาวิทยาลัยในการน าเสนอข้อมูลและเนื้อหาการเรียน 
มี Wifi มีท่ีนั่งท างานและพื้นที่ lab ระบบ VPN ท่ีสามารถเข้าถึง
ข้อมูลจากท่ีพักได้ 
 

การประเมินความเพียงพอและทันสมัยของ IT 
facilities (รวมทั้ง hard ware และ software) จากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

3 

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

หลักสูตรมีป้ายทางออก ถังดับเพลิง ตู้ยา กล้องวงจรปิด การท า
ประกันอุบัคิเหตุให้กับนักศึกษาทุกคน ระบบ RFID ในการเข้า
ออกภาควิชา 

มาตรฐานของสิ่งแวดล้อม การประเมินการได้ตาม
มาตรฐาน 
การรายงานข้อมูลอุบัติความเสี่ยงด้านส่ิงแวดล้อม 

3 

10. Quality Enhancement (Overall opinion)   2 
10.1Stakeholders’needs and feedback 

serve as input to curriculum design and 
development [1] 

ในการออกแบบหลักสูตร มีการน าเอาความคิดเห็นของบัณฑิต 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อมูลของ
สมาคมวิชาชีพมาช่วยในการปรับปรุง 
 

ควรทบทวน สรุป ความต้องการท่ีส าคัญของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียการใช้ผลข้อมูลป้อนกลับ ความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มาเป็นปัจจัยในการออกแบบ
หลักสูตร ท่ีเป็นรูปธรรม  

2 

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

หลักสูตรมีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี 
 

การทบทวนและการประเมินกระบวนการพัฒนาและ
ออกแบบหลักสูตร 
การใช้กระบวนการ benchmarking ในการออกแบบ
หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

2 

10.3 The teaching and learning processes 
and student assessment are continuously 

 วิธีการทบทวน กระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผู้เรียน การประเมนิผลความสอดคล้อง

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

reviewed and evaluated to ensure their 
relevance and alignment [3] 

ระหว่างวิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
ผู้เรียนกับการบรรลุ ELO 

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

การใช้ผลงานวิจัยมาประกอบการสอนในทุกรายวิชา ระบบในการน าผลงานวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

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] 

มีการประเมินห้องปฏิบัติการและห้องสมุดภาควิชาโดยนักศึกษา การก าหนดมาตรฐานของบริการสนับสนุน การ
ประเมินและปรับปรุงคุณภาพของบริการสนับสนุน
และคุณภาพของ facilities (หอ้งสมุด ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และบริการนักศกึษา) 

2 

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

 การประเมินระบบ/กลไกการได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและการปรับปรุง 

1 

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

established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

 การแสดงข้อมูลเป็นอัตราการส าเร็จการศึกษาภายใน 
2 ปี อัตราการออกกลางวัน ท่ีแสดงระดับ แนวโน้ม 
และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

1 

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

 แสดงผลลัพธ์เวลาเฉลี่ยท่ีใช้เพื่อการศึกษา (หลักสูตร 2 
ปี) ของทุกปีการศึกษาย้อนหลัง ให้เห็นระดับ แนวโน้ม
และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

1 

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

 แสดงผลลัพธก์ารได้งานท า/ความสามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการปรับต าแหน่งให้สูงขึ้น หรือปรับเปล่ียนงานท่ี
มีอัตราเงินเดือนสูงขึ้น 

1 

11.4 The types and quantity of research ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ ส่ง แสดงผลลัพธ์ ชนิดและจ านวน (type and quantity) 1 
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Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement 
[2] 

บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ของกิจกรรมวิจัยของนักศึกษา ให้เห็นระดับ แนวโน้ม
และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

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

 
 

การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มท่ีหลักสุตรก าหนด การทบทวนและปรับปรุง
เพื่อให้ระดับความพึงพอใจของ stakeholders 
เพิ่มขึ้น 

1 

Overall   1.9 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  

จุดแข็ง  
1. หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ทาง website ของทางภาควิชาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และแผ่นพับของ

คณะ 
2. ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรโดยเน้นการวิจัย นักศึกษาทุกคนต้องลงเรียนวิทยานิพนธ์ มีวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

เป็นวิชาบังคับท่ีนักศึกษาทุกคนต้องเรียน มีรายวิชาสนับสนุนการวิจัยในด้านต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษาจะต้อง
เรียนวิชาสัมมนาทุกภาคการศกึษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีฝึกให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและคิดวิเคราะห์ได้ เช่น วิชา
สัมมนา วิชาระเบียบการวิจัยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและประยุกต์ใช้งานต่างๆ 

4. หลักสูตรมีการปรับปรุงนโยบายรับเข้าโดยการท า MOU กับหน่วยงานภายนอก เช่น PEA, EGAT เป็นต้น ท า
ให้สามารถรับนักศึกษาได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

5. หลักสูตรใช้ on line based learning resource (LMS) ของทางมหาวิทยาลัยในการน าเสนอข้อมูลและ
เนื้อหาการเรียน 

6. มี Wifi มีท่ีนั่งท างานและพื้นที่ lab ระบบ VPN ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลจากท่ีพักได้ 
7. มีกิจกรรมเสรมิหลักสูตรท่ีท าให้การเรียนรู้ดีขึ้น สนับสนุนการได้งานท า เช่น การสัมมนาร่วมกับมหาวิทยาลัย 

UPM การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ การเย่ียมชมโรงงาน 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
1. การก าหนด ELO ท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า และพันธกิจท่ีจะ

เป็นผู้น าทางวิชาการ เชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล หรือสมรรถนะและโลกทัศน์สากล ELO ท่ีวัดได้ สังเกตได้ 
ประเมินได้ และระบุว่าอะไรเป็นgeneric และ subject specific LO 

2. การออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ELO โดยค านึงถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
3. การทบทวนและปรับปรุงการจัดรูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินท่ีสอดคล้องกับ ELO แต่ละข้อ 
4. แผนพัฒนาอาจารย์ท่ีระบุ succession (จ านวน ความสามารถ) การก าหนดสมรรถนะของ อาจารย์ในแต่ละ

ด้าน รวมทั้งการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาสมรรถนะ 
5. เฝ้าระวัง Staff-to-student ratio และใช้ข้อมูลนี้เพื่อท าให้คุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัยและบริการวิชา 
6. การก าหนดความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ การน าสู่การปฏิบัติ มีแผนการฝึกอบรม 

พัฒนาท่ีสะท้อนพันธกิจ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย/คณะ 
7. การก าหนด Training and developmental needs ของสายสนับสนุน การประเมินการฝึกอบรม/พัฒนา

ของพนักงานสายสนับสนุน ตาม training needs ขององค์กร 
8. การประเมินความเพียงพอและทันสมัยของ teaching และ learning facilities และ equipment หนังสือ 

สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนการศึกษาและวิจัย 
9. การประเมินระบบ/กลไกการได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการปรับปรุง 
10. การแสดงข้อมูลผลลัพธ์ทุกด้าน ที่มีระดับ แนวโน้มและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
11. ควรทบทวนปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของหลักสูตร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การวัดความส าเร็จและท าให้

เป็น curriculum of choice 
 

ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย  
1. การเรียนรู้การเขียน SAR หลังจากหลักสูตรเข้าใจเกณฑ์ AUNQA  


