
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน 
ระดับหลักสูตรปริญญาโท 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
คณะกรรมการประเมิน 

 

1. ลงชื่อ …………………………………………………………………………………………… ประธานกรรมการ  

                                (ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์) 

 

2. ลงชื่อ …………………………………………………………………………………………… กรรมการ  

                   (รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชนาฐ ประเสริฐสทิธิ์) 
 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
 

เกณฑ์ส าหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  
ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท มีจ านวน 11 ข้อ 

เกณ
ฑ์ข้อ
ที ่

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณสมบั ติ เป็ นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน 

 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 3 คน 

 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 1.อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และ 3.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 



เกณ
ฑ์ข้อ
ที ่

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 
- ตามเกณฑ์ () 
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ () 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 1.เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 1.เป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
2.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์  1.อาจารย์ประจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 2.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

- 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้ อ ง เป็ น ราย งาน สื บ เนื่ อ งฉบั บ เต็ ม ใน การป ระชุ มท างวิ ช าก าร 
(proceedings) หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา  
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน  
การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน 
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 
1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาท่ีค้นคว้าอิสระ 3 คน 

 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 
ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้ องปรับปรุ งให้ เส ร็จและอนุ มั ติ / ให้ ความ เห็ นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

 

 



สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะ...................................................................... . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA 

Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

1. Expected Learning Outcomes    2 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

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

- มีการก าหนดผลการเรียนรู้คาดหวังที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

-กระบวนการได้มาของผลการเรียนรู้
คาดหวังที่ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน  

2  

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

- หลักสูตรมีผลการเรียนรู้คาดหวังที่
ครบถ้วนทั้ง subject specific learning 
outcomes 

 

- กระบวนการ/วิธีการกระจาย ELOs กับ 
Subject Specific Outcomes และ Generic 
Outcomes 

- ความสมดุลระหว่าง subject specific 
และ general expected learning 
outcome   

2 

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

-มีการส ารวจและการใช้ข้อมูลจากผู้มี
ส่วนไดเ้สีย เพ่ือก าหนด Expected 
learning outcome 
    - มีแผนการปรับปรุงหลักสูตร 

- การส ารวจข้อมูลความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทุกกลุ่ม  

-ตารางวิเคราะห์การก าหนด Expected 
learning outcome ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียให้ครบทุกกลุ่ม 

 
 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

comprehensive and up-to-date [1,2] 
     - ข้อมูลส าคัญปรากฏครบถ้วนใน  
มคอ.2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

- มีการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรผ่าน 
Website 

- ระบบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยอยู่เสมอ  

- ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล 

3 

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

- มีการจัดท า มคอ.3 เพ่ือแสดง
รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรตาม
ข้อก าหนดของ สกอ.  

- มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมของผู้เรียน โดย
การประชุมอาจารย์ผู้สอน 

-ระยะเวลาและกระบวนการเพ่ือปรับปรุง  
course specificationอย่างต่อเนื่อง  

3 

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

- มีการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรและ
รายละเอียดรายวิชา ผ่านแผ่นพับ และ
website  

- 
 
 

 

- การสื่อสารข้อมูลหลักสูตร และ
รายละเอียดรายวิชา ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม 
 

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

alignment with the expected learning outcomes [1] 
- มีการแสดงตารางแสดงการกระจาย 

ELOs ไปยังรายวิชาต่างๆ ดังใน มคอ. 2 
 

- กระบวนการในการใช้ ELOs เป็นฐาน  
ในการออกแบบรายวิชา รวมถึงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้
ชัดเจน 

3 

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

- ทุกรายวิชามีกระจายความรับผิดชอบ
ต่อ ELOs อย่างเชื่อมโยง ครบถ้วน  

 

- กระบวนการการใช้กระจายความ
รับผิดชอบต่อ ELOs อย่างครบถ้วน ในการ
ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
และการประเมินผลผู้เรียน  

3 

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

-มีการจัดเรียงรายวิชาตามล าดับการ
เรียนก่อนหลัง  

- หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

- ระบบการตรวจสอบ ELOs ที่สอดคล้อง
กับรายวิชาเรียน ก่อน/หลัง  

- การติดตามและประเมินโครงสร้างและ
เนื้อหารายวิชา ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

3 

4. Teaching and Learning Approach    3 
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 
- การก าหนดปรัชญาของหลักสูตรเอง 

ทีส่อดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ 
- การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาการจัด

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
รับทราบให้ครบถ้วน  

2 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

- กลยุทธ์การการสอนที่หลากหลาย 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
     - การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  
  

-การ ประเมินการจัดการการสอน/กิจกรรม
เสริมการเรียนรู้ ว่าด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 เพ่ือให้บรรลุ ELOs ทุกวิชา 
    

 

3 

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

-มีการก าหนดกิจการรมการสอนที่เป็น 
life-long learning ทีใ่ห้นักศึกษามีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

   1. การก าหนดทักษะเฉพาะ/ที่จ าเป็นส าหรับ
นักศึกษาของหลักสูตรอย่างชัดเจน เพ่ือเป็น
แนวทางการก าหนดรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ให้เกิดทักษะ/การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3 

5. Student Assessment     3 
5.1 The student assessment is constructively aligned to 

the achievement of the expected learning outcomes [1,2] 
- มีการประเมินผู้เรียน ตั้งแต่การรับเข้า 

การติดตามความก้าวหน้าระหว่างเรียน 
และการส าเร็จการศึกษา 

-ระบบและกระบวนการประเมินนักศึกษาที่
แสดงการน า ELOs ของหลักสูตรเป็นตัวตั้ง 
เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบประเมินนักศึกษา 

3 

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

- มีการระบุแผนการสอนรายวิชา 
วิธีการตัดเกรด และช่วงระดับคะแนนและ 
และมีการแจ้งให้ นศ. ทราบ 

- มีการตรวจสอบการให้เกรดของ
คณาจารย์ 

- การประเมินระบบ/กลไกการให้ข้อมูล
นักศึกษาเรื่องการวิธีการตัดเกรด และช่วง
ระดับคะแนน 
     - การใช้ตาราง Rubrics ในการประเมินผล
ผู้เรียน    

3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

- การประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือให้ทราบถึงผลการบรรลุตาม 
ELOs  

- การประเมินการส าเร็จการศึกษาด้วย
วิทยานิพนธ์ มีการก าหนดสัดส่วนคะแนน
ชัดเจน 

 - การวัดประสิทธิผลของวิธีการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างเป็นสม่ าเสมอ 
- ความชัดเจนของเกณฑ์การประเมินวิธีการ
ต่างๆ โดยการใช้ Rubrics 

 

3 

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

- มีการแจ้งผลการเรียนรู้และผลการ
สอบการประเมินให้ผู้เรียนทราบรายบุคคล 
 

- ระบบและกลไกการให้ข้อมูลย้อนกลับผล
การประเมินผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเอง  

2  

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] - มีช่องทางและระบบการอุทธรณ์
ส าหรับผู้เรียนตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย   

- การสื่อสารกระบวนการและช่องทางการ
อุทธรณ์ให้ผู้เรียนทราบและเข้าถึงระบบ 

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] 

     - มีการก าหนดแผนอัตราก าลังของ
หลักสูตร โดยการประสานงานกันระหว่าง
หลักสูตร ภาควิชา และคณะ  
     - การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
 

-มีการติดตามการวางแผนอัตราก าลัง 3 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

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

-มีการรายงานผลอัตราส่วนระหว่าง
อาจารย์ต่อนักศึกษา 

-ระบบการติดตามสัดส่วนระหว่างอาจารย์
ต่อนักศึกษา 

- การเฝ้าระวังภาระงานของอาจารย์ในส่วน
ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ 

3 

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

-มีการประชุมกรรมการบริหารของคณะ 
เพ่ือก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ และ
ประกาศคัดเลือก ทุกข้ันตอนเป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

     - การทบทวนและการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสมของ
หลักสูตร 
    - การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

3  

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

- มีการก าหนดข้อตกลงภาระงาน และ 
competencies ตามอายุงานและหน้าที่ 
ซึ่งเป็นไปตามกรอบของมหาวิทยาลัย 

- มีการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษา  

- การประเมินการก าหนดและการประเมิน 
competencies เพ่ือการพัฒนาระบบร่วมกัน
ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร 

 
- การใช้ผลการประเมินในการพัฒนา

อาจารย์ 

3 

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

- มีการส่งเสริมการอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

- การจัดสรรงบประมาณเพ่ือน าเสนอ
ผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- ระบบการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
     - การส ารวจข้อมูลความต้องการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์รายบุคคลอย่างเป็นระบบ 

- แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการท่ี

3 
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- การส่งเสริมการพัฒนาด้านการวิจัย
ของอาจารย์ผ่านกลไกกองทุนวิจัยของคณะ
และระดับมหาวิทยาลัย  

เป็นระบบและมีความสอดคล้องของความ
ต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์กับการ
สนับสนุนของหลักสูตร   

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

     - ด าเนินการผ่านระบบ TOR ตาม
กรอบของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือการ
พิจารณาความดีความชอบ 
    - การให้รางวัลต่างๆเพ่ือเป็นแรงจูงใจ
เช่น คัดเลือกอาจารย์ดีเด่น 

- มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ผลงานตีพิมพ์และน าเสนอผลงานวิชาการ 

- การประเมินกลไกและกระบวนการ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

3 

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

- มีการรวบรวมและติดตามข้อมูล
โครงการวิจัยบทความวิชาการ และ 
ผลงานตีพิมพ์ อย่างต่อเนื่อง  

- การท า benchmark กับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนางาน 

3 

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] 

- มีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งของ
หลักสูตรและจากหน่วยงานภายนอก 

- การวิเคราะห์อัตราก าลัง 

     - กลไกการตรวจสอบความสอดคล้องของ
อัตราก าลังคนและความต้องการ/ความจ าเป็น
เพ่ือการจัดการศึกษาของหลักสูตร ทั้งในส่วน

3 
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 ของงานสอน งานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
ให้ชัดเจน 
     - แผนการรับบุคลากรในอนาคต 

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

- มีการรับบุคคลากรตามความต้องการ
ของหน่วยงาน 

- ระบบการรับและคัดเลือกบุคลากร
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดย
ให้ระดับคณะเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีการ
สื่อสารข้อมูลอย่างเปิดเผย  

-ระบบการประกาศรับบุคคลากรและระบบ
การพัฒนาบุคคลากร 

3 

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

- มีการก าหนดข้อตกลงภาระงาน และ 
competency ของบุคลากรสายสนับสนุน
เป็นไปตามกรอบ 

-ระบบการจัดท าข้อตกลง 3 

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

- มีการรวบรวมข้อมูลการพัฒนาตนเอง 
- หลักสูตรสนับสนุนการพัฒนาตนเอง

ตามภาระที่เกี่ยวข้อง 
- แผนพัฒนาตนเองทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว  

-การประเมินและทบทวนกระบวนการท า
แผนพัฒนาตนเองของบุคลากร 
     - ฐานข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายสนับสนุน 
     - ความสอดคล้องของความต้องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนกับการ

3 
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สนับสนุนของหลักสูตรและคณะ 
7.5 Performance management including rewards and 

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

- มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน ผ่าน
การประเมินตามระบบ TOR ที่ได้ตกลงไว้ 

- การสร้างขวัญและก าลังใจโดยการ 
ให้รางวัลและยกย่องบุคลากรสาย

สนับสนุน 

- การประเมินระบบการบริหารผล 
การปฏิบัติงานและกลไกการสร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากรสายสนับสนุน 

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] 
- มีนโยบายการรับนักศึกษาและก าหนด

เป้าหมายการรับนักศึกษาที่ชัดเจน 
- การพิจารณาทบทวน/ปรับปรุง 

นโยบาย/เป้าหมายการรับเข้าและประเมิน
ระบบการรับนักศึกษา 

3 

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

- มีรูปแบบวิธีการรับนักศึกษาที่ชัดเจน 
- มีการจูงใจผู้เรียนในการประกาสให้

ทุนการศึกษาส าหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี  

- การประเมินวิธีการและรูปแบบที่ใช้การ
รับนักศึกษา 

3 

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

- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และมีการรายงาน
ความกา้วหน้าเป็นระยะ 

- นักศึกษามีการประเมินความก้าวหน้า
ของตนเอง 

- ระบบการติดตามภาระงานและดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนดังผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

3 
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8.4 Academic advice, co-curricular activities, student 
competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability [4] 

- มีการให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
    - การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ 
เช่น ให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน รวมทั้งเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ หรืออาจารย์พิเศษ มาบรรยาย 

-การประเมินประสิทธิภาพของ 
ระบบการให้ค าปรึกษา 

- การส่งเสริมการแข่งขันเชิงวิชาการ  

3 

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

- มีการประเมินความพึงพอใจจาก
นักศึกษา ทางด้านกายภาพ สังคม และ
สภาพแวดล้อม 

-ระบบการตรวจสอบการปรับปรุงภายหลัง
การประเมินห้องเรียน และอุปกรณ์สนับสนุการ
เรียน/วิจัย 

3 

9. Facilities and Infrastructure (Overall opinion)   3 
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] 

- คณะมีห้องเรียนที่เพียงพอ  
- มีห้องส าหรับท าวิจัย 

-ระบบการตรวจสอบห้องเรีบยและพ้ืนที่ใน
การท าวิจัย รวมทั้งอุปกรณ์โสต 

3 

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

-มีห้องสมุดของแต่ละภาควิชา และ
ห้องสมุดกลาง ที่นักศึกษาสามารถใช้บริการ
ไดอ้ย่างเพียงพอ 

- การประเมินความเพียงพอและทันสมัย 
รวมถึงคุณภาพในการให้บริการ ของห้องสมุด
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

3 

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

- มีการตั้งงบประมาณเพ่ือขอซื้อ
ครุภัณฑ์ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

- มีห้องปฏิบัติการที่หลากหลายรองรับ

- การประเมินความเพียงพอและทันสมัย 
ของอุกรณ์และห้องปฏิบัติการ 
     - ระบบการจัดท าแผนจัดหาครุภัณฑ์  

3 
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และสนับสนุนการเรียนรู้ 
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are 

adequate and updated to support education and research 
[1,5,6] 

-คณะมีห้องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
ประยุกต์ด้านวิศวกรรม 

- มีบริการ Wifi ในบริเวณคณะ 

- ระบบติดตามแผนการจัดเตรียมความ
พร้อม facilities   

3 

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

- มีมาตรฐานสุขอนามัย ปลอดภัย และ
มีทางลาดส าหรับผู้พิการ 

- ระบบการดูแลและสร้างเสริมบรรยากาศ
การเรียนการสอน 

- การเฝ้าระวังความเสี่ยงอุบัติการของ
ความไม่ปลอดภัย  

.3 

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

curriculum design and development [1] 
- มีการน าความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียมาก าหนด ELOs  
-ระบบการป้อนกลับผลการเรียนรู้คาดหวัง

จาก stakeholder ทุกส่วน 
3 

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

- การใช้ผลประเมินรายวิชาจาก
นักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอน 

- การใช้ความต้องการของตลาดแรงงาน
เป็นฐานในการจัดการหลักสูตร  

- การประเมินกระบวนการการออกแบบ/
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

3 

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

- แต่ละวิชามีการประเมินแผนการสอน 
และประเมินผล 

-ระบบการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน 

3 
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10.4 Research output is used to enhance teaching and 
learning [4] 

-สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนน างานวิจัยมา
ใช้สอนในรายวิชา 

- ระบบการประเมินประสิทธิภาพการน า
งานวิจัยมาใช้งานการเรียนการสอน 

3 

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

-มีการส ารวจความพึงพอใจจาก น.ศ. 
และอาจารย์ในเรื่องการใช้ทรัพยากร 

- ระบบการประเมินเครื่องมือและวิธีการวัด
ความพึงพอใจ 

2 

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

มีแบบสอบถามไปยังผู้มีส่วนได้เสียบาง
กลุ่ม 

-ระบบกลไกการให้ข้อมูลป้อนกลับไปยังแต่
ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
  

2 

11. Output (Overall opinion)   2  
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 
มีผลการติดตามอัตราการจบ อัตราการ

ตกออกของนักศึกษา  
กลไกติดตามความก้าวหน้าของการเรียน

ของนักศึกษา และการก าหนดคู่ benchmark 
เพ่ือการพัฒนา 

2 

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

มีแผนในการพัฒนานักศึกษา และ
ป้องกันไม่ให้นักศึกษาจบช้า 

กลไกการติดตามการใช้เวลาในการศึกษา
และการก าหนดคู่ benchmark เพ่ือการพัฒนา  

1 

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

- - - 

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

- - - 



Criteria Strengths Areas for improvement 
Score 
(1-7) 

improvement [2] 
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 

established, monitored and benchmarked for improvement 
[3] 

การส ารวจความต้องการจาก 
stakeholder บางส่วน 

ระบบการส ารวจระดับความพึงพอใจจาก 
stakeholder ทุกส่วนให้ครบถ้วน และการ
ก าหนดคู่ benchmark เพ่ือการพัฒนา  

2 

Overall   2.81 
 

 

 



ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  

จุดแข็ง  

1. หลักสูตรมีการร่วมมือระหว่างคณาจารย์จากหลายภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอ่ืนๆของ

มหาวิทยาลัย ทั้งในวิทยาเขตเดียวกันและต่างวิทยาเขต 

2. มีงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม อุตสาหกรรม ที่ทันสมัย 

3. มีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ ในขณะเดียวกัน ให้มีส่วนช่วยเหลือชุมชน 

เช่น การก าหนดความต้องการของหน่วยงานภายนอกเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา  

1. ระบบการออกแบบ expected learning out come ใช้เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน และ

ออกแบบโปรแกรมการจัดการศึกษา 

2. ระบบการติดตาม วัดผล และประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด าเนินการ 

3. ระบบการให้ข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  

ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย  

1. จัดท าฐานข้อมูลกลางของสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ด้านห้องสมุด  

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถานพยาบาล ที่พัก ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

2. การพัฒนานโยบายที่ส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ 

 


