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แผนพัฒนาคุณภาพ การวิเคราะห์ช่องว่างและเป้าหมายคุณภาพ (QA Improvement Plan, Gap Analysis and QA Goal) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประจ าปีการศึกษา 2564 (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) 
  

 ระดับหลักสูตร 
 

1. การแปลงผลการประเมิน ระดับคุณภาพ  ระดับคะแนน 7 การด าเนินงาน ระดับ ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติชั้นน า 
      ระดับคะแนน 6 การด าเนินงาน ระดับ เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 
      ระดับคะแนน 5 การด าเนินงาน ระดับ คุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 
      ระดับคะแนน 4 การด าเนินงาน ระดับ คุณภาพของการด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
      ระดับคะแนน 3 การด าเนินงาน ระดับ คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเพียงเล็กน้อยสามารถท าให้มีคุณภาพเพียงพอ 
      ระดับคะแนน 2 การด าเนินงาน ระดับ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 
      ระดับคะแนน 1 การด าเนินงาน ระดับ คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน 
 

2. การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
 

หลักสูตรสาขาวิชา 
ในสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ( / ผ่าน X ไม่ผ่าน ) 
จ านวนอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณสมบัติอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณสมบัติอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร 

คุณสมบัติอาจารย์ 
ผู้สอน 

การปรับปรุงหลักสูตร 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
สาขาวิชาอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 รหัสหลักสูตร 25531971102358 

/ / / / / 

2. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
สาขาวิชาไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 รหัสหลักสูตร 25531971102336 

/ / / / / 

3. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 รหัสหลักสูตร 25531971102347 

/ / / / / 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 รหัสหลักสูตร 25551971101359 

/ / / / / 
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หลักสูตรสาขาวิชา 
ในสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ( / ผ่าน X ไม่ผ่าน ) 
จ านวนอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณสมบัติอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
คุณสมบัติอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร 

คุณสมบัติอาจารย์ 
ผู้สอน 

การปรับปรุงหลักสูตร 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 รหัสหลักสูตร 25581971101983 

/ / / / / 

6. หลักสูตรหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) 
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 25634 รหัสหลักสูตร 25641974000092 

/ / / / - 
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3. แผนพัฒนาคุณภาพ การวิเคราะห์ช่องว่างและเป้าหมายคุณภาพ : ระดับหลักสูตร 
 

3.3.1 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหการ 
ผู้รับผิดชอบ : นายจรัญ   ธรรมใจ  หัวหน้าหลักสูตร 
  นายจรัญ   ธรรมใจ  ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

1 Criterion 1 
Expected Learning Outcomes 

1   3 

1.1 The programme to show that the 
expected learning outcomes are 
appropriately formulated in accordance 
with an established learning taxonomy, 
are aligned to the vision and mission of 
the university, and are known to all 
stakeholders. 

2 1. มีปรัชญาของหลักสูตร 
2. มีการกล่าวถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (TQF) ตามเกณฑ์ สกอ. มีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของทั้งสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย 

1. มคอ.2 ไม่พบการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) เร่งดาเนินการตาม
เกณฑ์ AUN ให้สอดคล้องกับหลักสูตร วิสัยทัศน์ และพันธกิจของภาควิชา คณะ 
และมหาวิทยาลัย 
2. เร่งดาเนินการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ตามเกณฑ์ AUN ให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (TQF) ตามเกณฑ์ สกอ. และเพิ่มเติมในเล่ม
หลักสูตร 
3. เร่งดาเนินการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ตามเกณฑ์ AUN ให้
กระจายเข้าสู่รายวิชา เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนรับทราบ 
4. เผยแพร่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังได้รับการก าหนดอย่างเหมาะสมให้เป็นที่
รู้จักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

3 

1.2 The programme to show that the 
expected learning outcomes for all 
courses are appropriately formulated 
and are aligned to the expected 
learning outcomes of the programme. 

1 - 1. มคอ.2 ไม่พบการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของรายวิชา เหมาะสม
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)ของหลักสตูร 

3 

1.3 The programme to show that the 
expected learning outcomes consist of 
both generic outcomes ( related to 
written and oral communication, 
problem- solving, information 
technology, teambuilding skills, etc. ) 
and subject specific outcomes ( related 
to knowledge and skills of the study 
discipline). 

1 - 1. ไม่ครบตามกระบวนการ ELO 3 



 
 
 

4/64 
 

Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

1.4 The programme to show that the 
requirements of the stakeholders, 
especially the external stakeholders, 
are gathered, and that these are 
reflected in the expected learning 
outcomes. 

1 - 1. หลักสูตรไม่ได้แนบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบค าถามที่
ถามได้ว่าสามารถสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ 
2. ยังไม่พบหลักฐานที่สะท้อนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนอ่ืนๆ 

3 

1.5 The programme to show that the 
expected learning outcomes are 
achieved by the students by the time 
they graduate. 

1 - 1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 3 

2 Criterion 2 
Programme Structure and Content 

1   3 

2.1 The specifications of the programme 
and all its courses are shown to be 
comprehensive, up- to- date, and made 
available and communicated to all 
stakeholders. 

1 - 1. การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ควรให้ข้อมูลครบถ้วน หาได้ง่าย 
2. ต้องมีการเผยแพร่รายละเอียดของหลักสูตรและเนื้อหาลงใน website/แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ของสาขา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 
3 ช่องทางที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่นักศึกษาเช่นทาง website ยังไม่มี
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีใครบ้างที่เข้ามาดู ภายหลังดูแล้วเข้าใจข่าวสารที่ต้องการ
สื่อสารหรือไม ่

3 

2.2 The design of the curriculum is shown 
to be constructively aligned with 
achieving the expected learning 
outcomes. 

1 - 1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนที่แสดงให้เห็นว่ารายวิชาดังกล่าวสอดคล้องตาม ELO 
ของหลักสูตรข้อใด 

3 

2.3 The design of the curriculum is shown 
to include feedback from stakeholders, 
especially external stakeholders. 

1 - 1. ไม่พบข้อมูลสนับสนุนการน าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมาใช้
การออกแบบหลักสูตร 

3 

2.4 The contribution made by each course 
in achieving the expected learning 
outcomes is shown to be clear. 
 
 
 

1 - 1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

2.5 The curriculum to show that all its 
courses are logically structured, 
properly sequenced ( progression from 
basic to intermediate to specialised 
courses), and are integrated. 

1 - 1. ไม่พบข้อมูลสนับสนุนการน า ELOs มากระจายลงตามแต่ละวิชา เพื่อการ
จัดล าดับอย่างเหมาะสม 

3 

2.6 The curriculum to have option( s)  for 
students to pursue major and/or minor 
specialisations. 

1 - 1. มีกลุ่มรายวิชาเฉพาะทางให้เลือกมากพอเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน 
แต่หลักสูตรไม่ได้สร้างหลักประกันเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกวิชาเฉพาะในกลุ่มเดียวกัน
เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ 

3 

2.7 The programme to show that its 
curriculum is reviewed periodically 
following an established procedure and 
that it remains up-to-date and relevant 
to industry. 

2 1. หลักสูตรยังคงเป็นปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนการทบทวนเป็นระยะ และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 3 

3 Criterion 3 
Teaching and Learning Approach 

3   3 

3.1 The educational philosophy is shown to 
be articulated and communicated to all 
stakeholders.  It is also shown to be 
reflected in the teaching and learning 
activities. 

3 1. มีปรัชญาการเรียนการสอนของหลักสูตร ที่สอดคล้องกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย 
2. มีรายวิชาที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

1. ไม่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่มีการน าปรัชญาหลักของมหาวิทยาลัย มาใช้ใน
การจัดการศึกษา และไม่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงการ
น าปรัชญามาใช้ในการจัดการศึกษา 

3 

3.2 The teaching and learning activities are 
shown to allow students to participate 
responsibly in the learning process. 

3 1.นักศึกษามีส่วนจัดการเรียนรู้ ร่วมตัดสินใจหรือเสนอแนวคิดการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอน 
2. นักศึกษาร่วมเสนอเกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชา 
3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมการท างานเป็นทีม ฝึกกระบวนการวางแผน และให้ผู้เรียนได้
มีส่วนในการประเมินตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

1. เพิ่มเติมข้อมูลลายลักษณ์อักษร 3 

3.3 The teaching and learning activities are 
shown to involve active learning by the 
students. 

3 1. มุ่งเน้นกิจกรรมการสอนแบบ Project based Learning มีกิจกรรมย่อย 
วางแผน สืบค้นข้อมูลสร้าง ปรับปรุง และน าเสนอและมีการ Discuss ในชั้นเรียน 

 3 

3.4 The teaching and learning activities are 
shown to promote learning, learning 
how to learn, and instilling in students 
a commitment for life- long learning 

2 1. ส่งเสริมให้มีการฝึกงานการฝึกด้านอุตสาหการ 1. ไม่มีการก าหนดที่ชัดเจนว่ากิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในรายวิชาใด 

3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

( e. g. , commitment to critical inquiry, 
information- processing skills, and a 
willingness to experiment with new 
ideas and practices). 

3.5 The teaching and learning activities are 
shown to inculcate in students, new 
ideas, creative thought, innovation, and 
an entrepreneurial mindset. 

3 1. รายวิชาโครงงาน (Project) ช่วยสร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ
กรอบแนวคิดของความเป็นผู้ประกอบ 

 3 

3.6 The teaching and learning processes are 
shown to be continuously improved to 
ensure their relevance to the needs of 
industry and are aligned to the 
expected learning outcomes. 

3 1. มีระบบและกลไกในการดาเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนระบบและกลไกดังกล่าว 3 

4 Criterion 4 
Student Assessment 

2   3 

4.1 A variety of assessment methods are 
shown to be used and are shown to be 
constructively aligned to achieving the 
expected learning outcomes and the 
teaching and learning objectives. 

1 - 1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนที่แสดงให้เห็นว่ารายวิชาสอดคล้องตาม ELO ของ
หลักสูตรข้อใด 
2. วิธีการสอนและการประเมินก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าทาอย่างไรให้บรรลุตาม ELO 

3 

4.2 The assessment and assessment-appeal 
policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and 
applied consistently. 

2 1. มีขั้นตอนและกระบวนการให้นักศึกษาสามารถร้องขอเพื่อตรวจสอบการ
ประเมินได้ โดยเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

1. ยังไม่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจารย์ หรือนักศึกษาที่เรียนวิชาเหล่านั้นทราบถึง
ช่องทางนี้ ต้องมีระบบชี้แจงให้นักศึกษาและอาจารย์รับทราบด้วย 

3 

4.3 The assessment standards and 
procedures for student progression and 
degree completion, are shown to be 
explicit, communicated to students, 
and applied consistently. 

2 1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบ 
2. มีกลไกรองรับการท างาน 

1. ไม่พบการเผยแพร่อย่างชัดเจน และสื่อสารกับนักศึกษา และน าไปใช้อย่าง
สม่ าเสมอ 

3 

4.4 The assessments methods are shown to 
include rubrics, marking schemes, 
timelines, and regulations, and these 

2 1. ทุกรายวิชามีวิธีการประเมินที่หลากหลาย ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
2. วิธีการประเมินเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

are shown to ensure validity, reliability, 
and fairness in assessment. 

4.5 The assessment methods are shown to 
measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 

1 - 1. ไม่พบการแสดงวิธีการประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
โปรแกรมและหลักสูตร 

3 

4.6 Feedback of student assessment is 
shown to be provided in a timely 
manner. 

3 1. มีการจัดท า มคอ.5 เพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน 
2. มีการใช้ช่องทาง Social Media เสนอแนะ การประเมินโดยผู้เรียน 
3. ใช้ระบบ Online ในการดูเกรดการเรียน 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 3 

4.7 The student assessment and its 
processes are shown to be continuously 
reviewed and improved to ensure their 
relevance to the needs of industry and 
alignment to the expected learning 
outcomes. 

1 - 1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 3 

5 Criterion 5 
Academic Staff 

2   3 

5.1 The programme to show that academic 
staff planning ( including succession, 
promotion, re- deployment, 
termination, and retirement plans)  is 
carried out to ensure that the quality 
and quantity of the academic staff fulfil 
3the needs for education, research, and 
service. 

2 1. มีแผนอัตราทดแทนบุคลากรและรายละเอียดการทดแทน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการตามที่อ้างอิง 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนแผนงานและผลการด าเนินการดังกล่าว 3 

5.2 The programme to show that staff 
workload is measured and monitored to 
improve the quality of education, re 
search, and service. 
 
 
 

1 1. มีการประเมินปริมาณงาน และสมรรณนะของบุคลากรเป็นระยะตามช่วงเวลา
ที่คณะก าหนด 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนการนาไปพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และงานบริการ 3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

5.3 The programme to show that the 
competences of the academic staff are 
determined, evaluated, and 
communicated. 

2 1. มีการประเมินปริมาณงาน และสมรรณนะของบุคลากรเป็นระยะตามช่วงเวลา
ที่คณะก าหนด 
2. ก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนในการขออัตรากาลังเพิ่ม 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 3 

5.4 The programme to show that the duties 
allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, 
experience, and aptitude. 

3 1. ก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนในการขออัตรากาลังเพิ่ม เพื่อสอดคล้องกับ
หลักสูตร และการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 3 

5.5 The programme to show that 
promotion of the academic staff is 
based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and 
service. 

3 1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนคณาจารย์ด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณสาหรับการสร้าง
ผลงานวิชาการในรูปแบบการผลิตความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และการสนับสนุน
เงินทุนในการทาวจิัย 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 3 

5.6 The programme to show that the rights 
and privileges, benefits, roles and 
relationships, and accountability of the 
academic staff, taking into account 
professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and 
understood. 

2 1. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 3 

5.7 The programme to show that the 
training and developmental needs of 
the academic staff are systematically 
identified, and that appropriate training 
and development activities are 
implemented to fulfil the identified 
needs. 

2 1. มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมให้บุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทุก
คน 

1. ต้องมีระบบในการเก็บข้อมูลที่แสดงความต้องการของบุคคลกรสาหรับการ
พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร 

3 

5.8 The programme to show that 
performance management including 
reward and recognition is implemented 
to assess academic staff teaching and 
research quality. 

2 1. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการคัดเลือกพนักงานหรือข้าราชการดีเด่นเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการท างาน 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนการยอมรับเพื่อประเมินคุณภาพการสอนของคณาจารย์
และการวิจัย 

3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

6 Criterion 6 
Student Support Services 

2   3 

6.1 The student intake policy, admission 
criteria, and admission procedures to 
the programme are shown to be clearly 
defined, communicated, published, and 
up-to-date. 

3 1. หลักสูตรมีนโยบายการรับนักศึกษา เกณฑ์การรับเข้าเรียน ขั้นตอนการรับเข้า
เรียน แสดงชัดเจน สื่อสาร เผยแพร่ และเป็นปัจจุบัน เผยแพร่ใน WebSite 

 3 

6.2 Both short-term and long-term planning 
of academic and nonacademic support 
services are shown to be carried out to 
ensure sufficiency and quality of 
support services for teaching, research, 
and community service. 

2 1. มีค าแนะนาด้านวิชาการ กิจกรรมร่วมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และ
บริการช่วยเหลือนักศึกษาด้านอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ การวิจัย และบริการ
ชุมชน 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุนการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวสาหรับบริการ
สนับสนุนด้านวิชาการและที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ 

3 

6.3 An adequate system is shown to exist 
for student progress, academic 
performance, and workload monitoring. 
Student progress, academic 
performance, and workload are shown 
to be systematically recorded and 
monitored.  Feedback to students and 
corrective actions are made where 
necessary. 

2 1. มีระบบตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า ผลการเรียน ผลงานทางวิชาการ 
และภาระงาน ได้รับการบันทึกและติดตามอย่างเป็นระบบ ให้ข้อเสนอแนะแก่
นักเรียนและด าเนินการแก้ไขเมื่อจาเป็น 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 3 

6.4 Co- curricular activities, student 
competition, and other student support 
services are shown to be available to 
improve learning experience and 
employability. 

3 1. มีกิจกรรมร่วมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา และบริการช่วยเหลือ
นักศึกษาอื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้และการจ้างงาน 

1. ไม่พบหลักฐานสนับสนุน 3 

6.5 The competences of the support staff 
rendering student services are shown to 
be identified for recruitment and 
deployment.  These competences are 
shown to be evaluated to ensure their 

1 - 1. ไม่พบข้อมูลของสาขา (มีแต่ภาพรวม) 
2. ไม่พบตัวเลขการให้บริการ 
3. ไม่พบการประเมิน 

3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

continued relevance to stakeholders 
needs.  Roles and relationships are 
shown to be well- defined to ensure 
smooth delivery of the services. 

6.6 Student support services are shown to 
be subjected to evaluation, 
benchmarking, and enhancement. 

2 1. สาขาวิชามีบริการช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ 1.ไม่พบข้อมูลสาหรับการประเมินเปรียบเทียบ และเพิ่มประสิทธิภาพ 3 

7 Criterion 7 
Facilities and Infrastructure 

3   3 

7.1 The physical resources to deliver the 
curriculum, including equipment, 
material, and information technology, 
are shown to be sufficient. 

3 1. มีเครื่องมือและเครื่องจักรฝึกปฏิบัติเป็นจ านวนมาก 
2. มีการขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ เพื่อนามาทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีสภาพ
ช ารุด 

 3 

7.2 The laboratories and equipment are 
shown to be up- to- date, readily 
available, and effectively deployed. 

2 1. ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ได้รับการแสดงให้เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน 
- อาคารเรียน 14 
- อาคารเรียน 17 
- อาคารเรียน 68 

1. เพิ่มบุคลากรด้านปฏิบัติการเพื่อจัดเตรียม ตรวจสอบเครื่องมือ และช่วยงาน
ผู้สอน 

3 

7.3 A digital library is shown to be set-up, in 
keeping with progress in information 
and communication technology. 

2 1. มีการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1. ห้องสมุดส่วนใหญ่ยังเป็นระบบเดิม 
2. จัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัลขนาดเล็กของสาขาในรูปแบบข้อมูล ebook ที่จ าเป็น
ส าหรับการใช้งาน 

3 

7.4 The information technology systems 
are shown to be set up to meet the 
needs of staff and students. 

2 1. มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่และ
นักศึกษาในรูปแบบ Social Network 

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เก็บข้อมูล ปรับปรุง ง่ายในการใช้งาน เรียกใช้
ข้อมูลได้ตลอดเวลา และทันสมัย 

3 

7.5 The university is shown to provide a 
highly accessible computer and 
network infrastructure that enables the 
campus community to fully exploit 
information technology for teaching, 
research, service, and administration. 
 
 
 

3 1. มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คลอบคลุม
อาคารเรียน สามารถเข้าถึงได้สูง สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการ และการบริหารได้อย่างเต็มที่ 

 3 
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Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

7.6 The environmental, health, and safety 
standards and access for people with 
special needs are shown to be defined 
and implemented. 

3 1. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และ
การเข้าถึงผู้ที่มีความต้องการพิเศษได้รับการก าหนดและนาไปปฏิบัติ 

1. เพิ่มเติม ตรวจสอบ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
ก าหนดและนาไปปฏิบัติ 

3 

7.7 The university is shown to provide a 
physical, social, and psychological 
environment that is conducive for 
education, research, and personal well-
being. 

3 1. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจ เอื้อต่อการศึกษา 
การวิจัย และคุณภาพชีวิตส่วนตัว 
2. สาขาวิชาจัดเตรียมอุปกรณ์ และพ้ืนที่รองรับการเรียนการสอนของนักศึกษา 

 3 

7.8 The competences of the support staff 
rendering services related to facilities 
are shown to be identified and 
evaluated to ensure that their skills 
remain relevant to stakeholder needs. 

1 - 1. เพิ่มบุคลากรเฉพาะสาขา จัดเตรียม ตรวจสอบ และช่วยงานผู้สอน ด้านต่างๆ 3 

7.9 The quality of the facilities ( library, 
laboratory, IT, and student services) are 
shown to be subjected to evaluation 
and enhancement. 

2 1. มีการประเมินคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกตามปกติ 1. จดัท าการประเมินคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อน าผลมาพิจารณาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

3 

8 Criterion 8 
Output and Outcomes 

2   3 

8.1 The pass rate, dropout rate, and 
average time to graduate are shown to 
be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

1 1. มีการตรวจสอบและติดตาม 1. มีข้อมูลปัจจุบัน (หลักสูตรเดิม) ไม่มีข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อ
นาไปปรับปรุงหรือแก้ไข หรือมีมาตรการในการรับมือกรณีมีปัญหา 
2. ไม่พบรายงานการแก้ปัญหา 
3. หลักสูตรใหม่ ยังไม่มีนักศึกษาจบการศึกษา 

3 

8.2 Employability as well as self-
employment, entrepreneurship, and 
advancement to further studies, are 
shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 
 
 
 

3 1. มีการท าแบบสอบถามติดตามและแยกแยะกลุ่ม (WebSite 2558-2562) 1. นาข้อมูลที่ตรวจสอบมาเปรียบเทียบเพื่อการปรับปรุง และเป็นปัจจุบัน 
2. ควรแบ่งข้อย่อยในแต่ล่ะกลุ่มว่าตรงสาขาหรือไม่ 

3 
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Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

8.3 Research and creative work output and 
activities carried out by the academic 
staff and students, are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

2 1. มี 4 ชิ้นงานจากนักศึกษา 30 คน 1. ไม่พบหลักฐานการการเก็บข้อมูลการน าไปใช้งานจริงเมื่อสิ้นสุดการทดลอง และ
การประเมินความพึงพอใจ 

3 

8.4 Data are provided to show directly the 
achievement of the programme 
outcomes, which are established and 
monitored. 

3 1. มีการดาเนินการ  3 

8.5 Satisfaction level of the various 
stakeholders are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

2 1. มีการสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 1. ไม่มีการแสดงหลักฐานถึงแบบสอบถามรวมทั้งผลการประเมินเพื่อน ามาท าการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

3 
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3.3.2 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้า 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.กรภัทร  เฉลิมวงศ์  หัวหน้าหลักสูตร 
  นางสาวนุชจิเรศ  แก้วสกุล  ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

1 Criterion 1 
Expected Learning Outcomes 

1   3 

1.1 The programme to show that the 
expected learning outcomes are 
appropriately formulated in accordance 
with an established learning taxonomy, 
are aligned to the vision and mission of 
the university, and are known to all 
stakeholders. 

2 1. PLO พัฒนาอ้างอิงสภาวิชาชีพ อว. และ มคอ.1 คอบ.ไฟฟ้า 1. กระบวนการได้มาซึ่ง PLO ที่ครอบคลุมตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม 
2. การพัฒนา PLO ควรครอบคลุมหลัก OBE ตามทฤษฎีของ Bloom taxonomy 
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง PLO กับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
คณะ 

3 

1.2 The programme to show that the 
expected learning outcomes for all 
courses are appropriately formulated 
and are aligned to the expected 
learning outcomes of the programme. 

2 1. มีการกระจาย PLO ลงสู่รายวิชา 1. วิเคราะห์สังเคราะห์ให้รายวิชาในหลักสูตรสามารถผลักดัน PLO ได้ครอบคลุม 3 

1.3 The programme to show that the 
expected learning outcomes consist of 
both generic outcomes ( related to 
written and oral communication, 
problem- solving, information 
technology, teambuilding skills, etc. ) 
and subject specific outcomes ( related 
to knowledge and skills of the study 
discipline). 
 
 
 
 
 

4 1. มีการระบุ generic และ specific outcomes ไว้อย่างชัดเจน  4 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

1.4 The programme to show that the 
requirements of the stakeholders, 
especially the external stakeholders, 
are gathered, and that these are 
reflected in the expected learning 
outcomes. 

1 - 1. การก าหนด Stakeholders ที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาของหลักสูตรกับความต้องการของ 
Stakeholders 

3 

1.5 The programme to show that the 
expected learning outcomes are 
achieved by the students by the time 
they graduate. 

2 1. PLO บางข้อสามารถบรรลุเป้าหมายได้เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาและมีงาน
ท า 

1. กระบวนการผลักดันให้ผู้เรียนสามารถบรรลุ PLO ของหลักสูตร 3 

2 Criterion 2 
Programme Structure and Content 

3   3 

2.1 The specifications of the programme 
and all its courses are shown to be 
comprehensive, up- to- date, and made 
available and communicated to all 
stakeholders. 

3 1. พัฒนาโครงสร้างของหลักสูตรชัดเจนครอบคลุมตามเกณฑ์ที่ก าหนดของ AUN 
QA และส่ือสารไปยัง SHs 

1. การสื่อสารหลักสูตรไปยัง SHs ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม 3 

2.2 The design of the curriculum is shown 
to be constructively aligned with 
achieving the expected learning 
outcomes. 

3 1. มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับ PLO 1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะให้มากขึ้น 3 

2.3 The design of the curriculum is shown 
to include feedback from stakeholders, 
especially external stakeholders. 

2 1. มีการนา มคอ.1 มาใช้ในการออกแบบหลักสูตร 1. การน าข้อเสนอแนะจาก SHs กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตไปใช้ในการออกแบบหลักสูตร 3 

2.4 The contribution made by each course 
in achieving the expected learning 
outcomes is shown to be clear. 

2 1. พบการมีส่วนร่วมของรายวิชาในการผลักดันให้บรรลุ PLO 1. แสดงให้เห็นการบรรลุ PLO ในรายวิชาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 3 

2.5 The curriculum to show that all its 
courses are logically structured, 
properly sequenced ( progression from 
basic to intermediate to specialised 
courses), and are integrated. 

4 1. มีโครงสร้างรายวิชาและการจัดล าดับรายวิชาอย่างเหมาะสมและมีรายวิชาที่มี
การบูรณาการความรู ้

 4 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

2.6 The curriculum to have option( s)  for 
students to pursue major and/or minor 
specialisations. 

4 1. หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชาตามความสนใจ  4 

2.7 The programme to show that its 
curriculum is reviewed periodically 
following an established procedure and 
that it remains up-to-date and relevant 
to industry. 

3 1. หลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบ 
2. มีการน าข้อเสนอแนะจาก SHs มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

1. การน าข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้
ครอบคลุม SHs ทุกกลุ่ม 

3 

3 Criterion 3 
Teaching and Learning Approach 

3   3 

3.1 The educational philosophy is shown to 
be articulated and communicated to all 
stakeholders.  It is also shown to be 
reflected in the teaching and learning 
activities. 

3 1. ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารไปยัง SHs 
2. มีการน าปรัชญาการศึกษามาเป็นแนวทางในการกาหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

1. การประเมินความรับรู้ของ SHs 3 

3.2 The teaching and learning activities are 
shown to allow students to participate 
responsibly in the learning process. 

3 1. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลายและเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน 

1. การประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 3 

3.3 The teaching and learning activities are 
shown to involve active learning by the 
students. 

3 1. มีกิจกรรมการเรียนการสอน เน้น Active Learning 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 3 

3.4 The teaching and learning activities are 
shown to promote learning, learning 
how to learn, and instilling in students 
a commitment for life- long learning 
( e. g. , commitment to critical inquiry, 
information- processing skills, and a 
willingness to experiment with new 
ideas and practices). 
 
 
 

2 1. มีการก าหนด LLL 1. กระบวนการผลักดันให้เกิด LLL Skill 3 
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Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

3.5 The teaching and learning activities are 
shown to inculcate in students, new 
ideas, creative thought, innovation, and 
an entrepreneurial mindset. 

3 1. ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมสื่อการสอน 1. การส่งเสริมให้เกิด mindset ของการเป็นผู้ประกอบการ 3 

3.6 The teaching and learning processes are 
shown to be continuously improved to 
ensure their relevance to the needs of 
industry and are aligned to the 
expected learning outcomes. 

2 1. มีการปรับปรุงการเรียนการสอนจากผลประเมินของผู้เรียน 1. กระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

3 

4 Criterion 4 
Student Assessment 

2   3 

4.1 A variety of assessment methods are 
shown to be used and are shown to be 
constructively aligned to achieving the 
expected learning outcomes and the 
teaching and learning objectives. 

2 1. มีการประเมินที่หลากหลาย 1. การประเมินการบรรลุ PLO ของผู้เรียน 3 

4.2 The assessment and assessment-appeal 
policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and 
applied consistently. 

3 1. มีระบบการอุทธรณ์และมีการสื่อสารไปยังนักศึกษา 1. การประเมินระบบอุทธรณ์ 3 

4.3 The assessment standards and 
procedures for student progression and 
degree completion, are shown to be 
explicit, communicated to students, 
and applied consistently. 

3 1. มีระบบการประเมินผู้เรียนและติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาและสื่อสาร
ให้นักศึกษาทราบ 

1. การประเมินระบบประเมินผู้เรียน 3 

4.4 The assessments methods are shown to 
include rubrics, marking schemes, 
timelines, and regulations, and these 
are shown to ensure validity, reliability, 
and fairness in assessment. 
 
 

3 1. มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลาย 1. การประเมินระบบและวิธีการประเมินผู้เรียนเพื่อยืนยันความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือ 
และเป็นธรรม 

3 
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Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

4.5 The assessment methods are shown to 
measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 

1 - 1. การประเมินเพื่อวัดการบรรลุ PLO 3 

4.6 Feedback of student assessment is 
shown to be provided in a timely 
manner. 

2 1. มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเพือ่การพัฒนาผู้เรียน 1. กระบวนการติดตามผู้เรียนในการนาข้อมูลย้อนกลับไปปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง 

3 

4.7 The student assessment and its 
processes are shown to be continuously 
reviewed and improved to ensure their 
relevance to the needs of industry and 
alignment to the expected learning 
outcomes. 

2 1. มีกระบวนการทวนสอบ การประเมินผลผู้เรียน 1. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3 

5 Criterion 5 
Academic Staff 

3   3 

5.1 The programme to show that academic 
staff planning ( including succession, 
promotion, re- deployment, 
termination, and retirement plans)  is 
carried out to ensure that the quality 
and quantity of the academic staff fulfil 
the needs for education, research, and 
service. 

3 1. มีการจัดท าแผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร 1. แผนรองรับความเสี่ยงของอัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการ 3 

5.2 The programme to show that staff 
workload is measured and monitored to 
improve the quality of education, re 
search, and service. 

3 1. มีการวัดปริมาณงาน และอัตราส่วนระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 1. การวิเคราะห์ปริมาณงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานที่ครอบคลุมพันธกิจ 3 

5.3 The programme to show that the 
competences of the academic staff are 
determined, evaluated, and 
communicated. 

4 1. มีการระบุและประเมินสมรรถนะของอาจารย์มีการสื่อสารข้อมูลให้ทราบ  4 
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5.4 The programme to show that the duties 
allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, 
experience, and aptitude. 

3 1. มีการจัดสรรบุคลากรได้อย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติและต าแหน่ง 1. การประเมินระบบการจัดสรรภาระงานของบุคลากร 3 

5.5 The programme to show that 
promotion of the academic staff is 
based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and 
service. 

3 1. มีระบบกลไกการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่เป็นธรรม 1. ระบบสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 3 

5.6 The programme to show that the rights 
and privileges, benefits, roles and 
relationships, and accountability of the 
academic staff, taking into account 
professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and 
understood. 

4 1. มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรที่ชัดเจน และมีการ
สื่อสารให้ทราบ 
2. คณาจารย์มีอิสระทางวิชาการ 

 4 

5.7 The programme to show that the 
training and developmental needs of 
the academic staff are systematically 
identified, and that appropriate training 
and development activities are 
implemented to fulfil the identified 
needs. 

3 1. มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
2. มีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาตนเองและงบประมาณในการทาวิจัย 

1. ประเมินความสอดคล้องการพัฒนาตนเองกับ PLO ของหลักสูตร 3 

5.8 The programme to show that 
performance management including 
reward and recognition is implemented 
to assess academic staff teaching and 
research quality. 

3 1. มีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 1. พัฒนาระบบและกลไกของการให้รางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจ 

3 

6 Criterion 6 
Student Support Services 

3   3 

6.1 The student intake policy, admission 
criteria, and admission procedures to 

3 1. มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าศึกษาไว้อย่างชัดเจน และมีการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

1. การประเมินวิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร 3 
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Available Data / Evidences 
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the programme are shown to be clearly 
defined, communicated, published, and 
up-to-date. 

6.2 Both short-term and long-term planning 
of academic and nonacademic support 
services are shown to be carried out to 
ensure sufficiency and quality of 
support services for teaching, research, 
and community service. 

2 1. มีบริการให้คาปรึกษา การบริการด้านไอที สนับสนุนงานทางวิชาการ 1. การวางแผนระยะสั้นและระยะยาวของการบริการสนับสนุนทางวิชาการและไม่
วิชาการ 

3 

6.3 An adequate system is shown to exist 
for student progress, academic 
performance, and workload monitoring. 
Student progress, academic 
performance, and workload are shown 
to be systematically recorded and 
monitored.  Feedback to students and 
corrective actions are made where 
necessary. 

3 1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน 1. การประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 3 

6.4 Co- curricular activities, student 
competition, and other student support 
services are shown to be available to 
improve learning experience and 
employability. 

3 1. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันของผู้เรียนเพื่อเพิ่ม
ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1. แผนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร 3 

6.5 The competences of the support staff 
rendering student services are shown to 
be identified for recruitment and 
deployment.  These competences are 
shown to be evaluated to ensure their 
continued relevance to stakeholders 
needs.  Roles and relationships are 
shown to be well- defined to ensure 
smooth delivery of the services. 

3 1. มีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนและก าหนดวิธีการประเมิน
ไว้อย่างชัดเจน 

1. การมีส่วนร่วมของหลักสูตรในการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนที่
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

3 



 
 
 

20/64 
 

Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 
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6.6 Student support services are shown to 
be subjected to evaluation, 
benchmarking, and enhancement. 

1 - 1. พัฒนาระบบการบริการช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียน 3 

7 Criterion 7 
Facilities and Infrastructure 

3   3 

7.1 The physical resources to deliver the 
curriculum, including equipment, 
material, and information technology, 
are shown to be sufficient. 

3 1. มีทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการดาเนินงานของหลักสูตร 1. การประเมินความเพียงพอ และจัดสรรเพิ่มเติมตามความต้องการของรายวิชา 3 

7.2 The laboratories and equipment are 
shown to be up- to- date, readily 
available, and effectively deployed. 

3 1. มีห้องปฏิบัติการพื้นฐานและเฉพาะทาง 1. การประเมินความเพียงพอและพร้อมใช้ของห้องปฏิบัติการ 3 

7.3 A digital library is shown to be set-up, in 
keeping with progress in information 
and communication technology. 

3 1. มีห้องสมุดที่ใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลยั 1. ประเมินความเพียงพอการเข้าถึงแบบออนไลน์ 3 

7.4 The information technology systems 
are shown to be set up to meet the 
needs of staff and students. 

3 1. มีระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 1. การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 3 

7.5 The university is shown to provide a 
highly accessible computer and 
network infrastructure that enables the 
campus community to fully exploit 
information technology for teaching, 
research, service, and administration. 

3 1. มีโครงสร้างด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 1. การประเมินประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย 3 

7.6 The environmental, health, and safety 
standards and access for people with 
special needs are shown to be defined 
and implemented. 
 
 
 
 

3 1. มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 1. ประเมินระบบมาตรฐานสุขภาพและความปลอดภัย 3 
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7.7 The university is shown to provide a 
physical, social, and psychological 
environment that is conducive for 
education, research, and personal well-
being. 

3 1. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การวิจัย และการใช้ชีวิต 1. ประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 3 

7.8 The competences of the support staff 
rendering services related to facilities 
are shown to be identified and 
evaluated to ensure that their skills 
remain relevant to stakeholder needs. 

3 1. มีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 1. การประเมินทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของ SHs 3 

7.9 The quality of the facilities ( library, 
laboratory, IT, and student services) are 
shown to be subjected to evaluation 
and enhancement. 

3 1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1. การประเมินความเพียงพอและพร้อมใช้ ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 

8 Criterion 8 
Output and Outcomes 

2   3 

8.1 The pass rate, dropout rate, and 
average time to graduate are shown to 
be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

2 1. มีอัตราการส าเร็จการศึกษาที่สูง 
2. มีการแสดงข้อมูลย้อนหลัง 5 ป ี

1. การก าหนดคู่เทียบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 3 

8.2 Employability as well as self-
employment, entrepreneurship, and 
advancement to further studies, are 
shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

2 1. มีการแสดงข้อมูลภาวะการมีงานทาของบัณฑิต 1. การก าหนดคู่เทียบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
2. ระบบกากับติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะ 

3 

8.3 Research and creative work output and 
activities carried out by the academic 
staff and students, are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 
 
 

2 1. นักศึกษามีส่วนร่วมในการทาวิจัย และพัฒนาผลงานนวัตกรรม 1. การก าหนดคู่เทียบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
2. ระบบกากับติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะในการทาวิจัย 

3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

8.4 Data are provided to show directly the 
achievement of the programme 
outcomes, which are established and 
monitored. 

2 1. มีการแสดงข้อมูลผลส าเร็จของหลักสูตร 1. การก าหนดคู่เทียบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
2. ระบบกากับติดตามข้อมูล 

3 

8.5 Satisfaction level of the various 
stakeholders are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

2 1. SHs มีความพึงพอใจ 1. การก าหนดคู่เทียบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
2. ระบบกากับติดตามความพึงพอใจของ SHs และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนา 

3 
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3.3.3 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์ หัวหน้าหลักสูตร 
  ผศ.วิมล   บุญรอด  ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

1 Criterion 1 
Expected Learning Outcomes 

3   3 

1.1 The programme to show that the 
expected learning outcomes are 
appropriately formulated in accordance 
with an established learning taxonomy, 
are aligned to the vision and mission of 
the university, and are known to all 
stakeholders. 

3 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สามารถตอบวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเพื่อสังคม 
2. หลักสูตรได้มีการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อรองรับการจัด
การศึกษาโดยใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน Outcome Base Education, OBE” และปรับ 
ELOs โดยสามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยง รวมทั้งกาหนดนิยามเพื่อการพัฒนา
นักศึกษาให้ตรงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมทั้งขีดความสามารถหลักได้ 

1. พิจารณาก าหนด ELOs ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการ
เชื่อมโยง ELOs กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ 
2. ก าหนด ELOs ที่ชัดเจนตาม Taxonomy และใช้คาที่สามารถวัดและประเมินผล
ได้ 
3. พิจารณา ELOs ของหลักสูตรและระบุให้ชัดเจนระหว่าง specific และ generic 
skills เพื่อพัฒนานิสิตได้ตามลักษณะเฉพาะและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจหลักสูตร
รับรู ้

3 

1.2 The programme to show that the 
expected learning outcomes for all 
courses are appropriately formulated 
and are aligned to the expected 
learning outcomes of the programme. 

3 1. หลักสูตรมีข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์ 
2. มีการประชุมหลักสูตรโดยการระดมสมองของอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อจัดท า 
ELOs 
3. หลักสูตรก าหนด ELOs ครอบคลุม TQF ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งแสดงใน มคอ.2 และ
กระจายELOs ลงไปสู่การปฏิบัติในระดับวิชา 

1. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกรายวิชาที่นาไปสู่การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง โดยพิจารณาจัดทา YLOs และส่ือสารไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3 

1.3 The programme to show that the 
expected learning outcomes consist of 
both generic outcomes ( related to 
written and oral communication, 
problem- solving, information 
technology, teambuilding skills, etc. ) 
and subject specific outcomes ( related 
to knowledge and skills of the study 
discipline). 
 
 
 
 
 

3 1. มี specific skills และ generic skills 
2. จัดท า ELOs ตาม มคอ.1 และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพิจารณา 

1. พิจารณา ELOs ของหลักสูตรและระบุให้ชัดเจนระหว่าง specific และ generic 
skills 

3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

1.4 The programme to show that the 
requirements of the stakeholders, 
especially the external stakeholders, 
are gathered, and that these are 
reflected in the expected learning 
outcomes. 

2 1. มีการรวบรวมและนาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน โดยเฉพาะมี
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็น
ระบบและนามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
2. เมื่อพัฒนาหลักสูตรแล้ว จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมประชาพิจารณ์หลักสูตร 

1. ลักษณะเฉพาะของหลักสูตรคืออะไร ควรสื่อสารได้ชัดเจน 
2. ด าเนินการวิเคราะห์หรือจัดแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องการสื่อสารข้อมูลของ
หลักสูตรและรายวิชา 
3. การคัดเลือกหรือจัดระบบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดควรเข้าถึงสื่อใด เพื่อ
สามารถระบุได้ว่าสื่อใดต้องการให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดรับทราบและรับทราบข้อมูล
อะไรเกี่ยวกับหลักสูตร 
4. ข้อค าถามที่น าไปเก็บรวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรสะท้อนถึง
ผลลัพธ์การเรียนรู้หรือสามารถนามาปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ 

3 

1.5 The programme to show that the 
expected learning outcomes are 
achieved by the students by the time 
they graduate. 

2 - 1. หากหลักสูตรสามารถแสดงได้อย่างชัดเจนว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) 
ทั้งส่วนที่เฉพาะ (specific) และ ทั่วไป (generic) ข้อใดมาจากความต้องการของผู้
มีส่วนได้เสียกลุ่มใดบ้าง และวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นที่เป็นระบบมากขึ้นจะ
ช่วยให้หลักสูตรดาเนินการให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อส าเร็จ
การศึกษาได้อย่างด ี

3 

2 Criterion 2 
Programme Structure and Content 

3   3 

2.1 The specifications of the programme 
and all its courses are shown to be 
comprehensive, up- to- date, and made 
available and communicated to all 
stakeholders. 

2 1. มีการอธิบายรายละเอียดของหลักสูตรที่เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและ
ระบุมาตรฐานหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (หลักสูตรสี่ปี) 
2. มีการปรับปรุงตามรอบและได้รับความเห็นชอบหลักสูตร ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์คณะ 

1. ควรพิจารณากาหนดกลุ่มผู้ส่วนได้เสียที่ส าคัญและก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
เผยแพร่หลักสูตรและรายวิชาให้แต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนมากขึ้น 

3 

2.2 The design of the curriculum is shown 
to be constructively aligned with 
achieving the expected learning 
outcomes. 

2 1. มีการก าหนดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยหลักสูตรได้วางเป็นลักษณะของ 
metrix ระหว่างมิติของรายวิชาที่เปิดสอนและผลการเรียนรู้ใน curriculum 
mapping ที่รวมทักษะ 6 ด้าน 
2. ทุกวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรได้จัดทาเอกสารข้อก าหนดรายวิชา (มคอ.3) ขึ้น
ทุกครั้งที่เปิดสอนให้เป็นไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 

1. ควรแสดงตารางเชื่อมโยงรายวิชาต่าง ๆ กับ ELOs ที่วัดได้ สะท้อนว่าหลักสูตร-
การเรียนการสอน-การวัดประเมินผล น าไปสู่การบรรลุ ELOs อย่างไร 
2. ควรจัดลาดับการกระจายความรับผิดชอบและสะท้อนความชัดเจนให้มากขึ้น 

3 

2.3 The design of the curriculum is shown 
to include feedback from stakeholders, 
especially external stakeholders. 

2 - 1. สร้าง PLOs ของหลักสูตร ให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ชัดเจน แสดงถึงมืออาชีพ พัฒนาสังคม 

3 

2.4 The contribution made by each course 
in achieving the expected learning 
outcomes is shown to be clear. 

2 1. หลักฐานจาก มคอ. 3 และ 5 ที่นามาให้เป็นตัวอย่างในบางวิชาแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ของรายวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และผลการเรียนรู้
ของรายวิชา (CLOs) 

1. แยกแยะ PLOs ที่สร้างจัดเป็น specific skills หรือ generic skills 
2. แสดงความสัมพันธ์ของรายวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) และผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) ให้ชัดเจนและสามารถวัดได้ 

3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

2.5 The curriculum to show that all its 
courses are logically structured, 
properly sequenced ( progression from 
basic to intermediate to specialised 
courses), and are integrated. 

3 1. โครงสร้างของการกระจายความรับผิดชอบในหลักสูตรสามารถมองเห็นลาดับ
ขั้นตอนของการพัฒนาผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรได้ 
2. จากการสัมภาษณ์และในเล่ม SAR หลักสูตรสามารถแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของแต่ละรายวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) 
3. มีการแบ่งรายวิชาเป็นระดับต่าง ๆ และเรียงลาดับอย่างดี มีการบูรณาการ 
และมีรายวิชาฝึกงานและโครงงาน เพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู้ความสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การใช้งานจริง 

1. พิจารณา ELOs ของหลักสูตรและระบุให้ชัดเจนระหว่าง specific และ generic 
skills 
2. ท า Backward design เพื่อให้รู้ว่าแต่ละ PLOs ที่ได้ก าหนดไว้จะเกิดขึ้นมาจาก 
ทักษะ (specific skills, generic skills) และความรู้ (knowledge) ใดบ้าง 

3 

2.6 The curriculum to have option( s)  for 
students to pursue major and/or minor 
specialisations. 

3 1. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกและรายวิชาเอก
โดยให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรี รายวิชาเลือกวิชาชีพ
เฉพาะ และรายวิชาชีพครูเลือก 

1. - พิจารณาเพิ่มวิชาเลือกที่หลากหลายบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่
เป็นครูอาชีวศึกษาและนักถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นนักปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

3 

2.7 The programme to show that its 
curriculum is reviewed periodically 
following an established procedure and 
that it remains up-to-date and relevant 
to industry. 

3 1. มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ มีความทันสมัยและรองรับ
การทางาน 

1. ทบทวนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบูรณาการข้ามศาสตร์จริง ๆ ทั้ง
ความเป็นครูอาชีวศึกษาและนักถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3 

3 Criterion 3 
Teaching and Learning Approach 

3   3 

3.1 The educational philosophy is shown to 
be articulated and communicated to all 
stakeholders.  It is also shown to be 
reflected in the teaching and learning 
activities. 

3 1. หลักสูตรมีการวางจุดยืนในการสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถอย่างเป็นมือ
อาชีพด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และนวัตกรรมดิจิทัล ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ได้รับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และนวัตกรรมดิจิทัล 

1. พิจารณาเลือกใช้ข้อมูลคู่เทียบ (benchmarking) จะช่วยให้เห็นมุมมองเพื่อการ
พัฒนาได้ และเปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณย้อนหลัง 5 ปี เพื่อเห็นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3 

3.2 The teaching and learning activities are 
shown to allow students to participate 
responsibly in the learning process. 

3 1. จัดการเรียนรู้แบบ project based learning ท าให้ผู้ เรียนมีองค์ความรู้
ครบถ้วนและเรียนรู้ควบคู่ไปกับการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มี
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนรู้จักการหาความรู้ เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวติ 
2. มีอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ เป็นต้นแบบในความเป็นผู้น า การท า
โครงงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. พิจารณาเพิ่มวิชาเลือกที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนิสิต 
2. พิจารณาเพิ่มกิจกรรมเสริมทักษะความเป็นครู/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

3 

3.3 The teaching and learning activities are 
shown to involve active learning by the 
students. 

3 1. อาจารย์จัดการเรียนการสอนตามทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและคณะ 
และใช้ Project base learning 

1. ระบุวิธีการสอนและวิธีการประเมินในแต่ละ specific skills, generic skills 
และความรู้ (knowledge) ที่ได้จากการทา backward design ที่นาไปสู่การเป็นครู
อาชีวศึกษาและนักถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3 
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3.4 The teaching and learning activities are 
shown to promote learning, learning 
how to learn, and instilling in students 
a commitment for life- long learning 
( e. g. , commitment to critical inquiry, 
information- processing skills, and a 
willingness to experiment with new 
ideas and practices). 

3 1. มีการจัดโครงการเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ ฝึกการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และการทางานเป็นทีม 
2. ระบุทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ไว้กว้าง ๆ โดยมุ่งให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - directed Learning) มุ่งพัฒนา
ตนเอง พร้อมทั้งปรับตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ผ่านกระบวนการเวทีการแข่งขันการสอนและการวิจัย 

1. หลักสูตรควรสร้างความตกลงกันอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าต้องการจะส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านใดบ้าง มีจานวนกี่ด้าน และก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริมหรือเสริมสร้าง 

3 

3.5 The teaching and learning activities are 
shown to inculcate in students, new 
ideas, creative thought, innovation, and 
an entrepreneurial mindset. 

3 1. ให้นักศึกษาทาโครงงานตามความสนใจทั้งแบบกลุ่มหรือรายบุคคล 1. ส่งเสริมให้ทาโครงงานจากการศึกษาปัญหาและความต้องการจาเป็นตามบริบท
สังคมที่เปลี่ยนแปลง ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การค านวณต้นทุนหรือ
จุดคุ้มทุน และการนานวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปสู่กลุ่มเป้าหมายเชิงพานิชย์ 

3 

3.6 The teaching and learning processes are 
shown to be continuously improved to 
ensure their relevance to the needs of 
industry and are aligned to the 
expected learning outcomes. 

3 - 1. พิจารณานาผลการประเมินการเรียนการสอนหรือรายงานการจัดการเรียนรู้ 
(มคอ.5) มาพิจารณาปรับปรุงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. น าข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนให้ชัดเจน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 

4 Criterion 4 
Student Assessment 

2   3 

4.1 A variety of assessment methods are 
shown to be used and are shown to be 
constructively aligned to achieving the 
expected learning outcomes and the 
teaching and learning objectives. 

3 1. หลักสูตรมีวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย โดยใช้ในการประเมินผู้เรียน
ตั้งแต่การรับนักศึกษาใหม่ การประเมินผู้เรียนระหว่างเรียน และการประเมิน
ผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา 

1. หลักสตูรควรมีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ท าให้มั่นใจได้ว่าวิธีการประเมินที่ใช้นั้น สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตร และ
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน 

3 

4.2 The assessment and assessment-appeal 
policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and 
applied consistently. 
 
 
 
 

2 1. ผู้เรียนสามารถอุธรณ์ผลการประเมินหรือผลการสอบต่าง ๆ ได้ 1. หลักสูตรควรมีการสื่อสารให้ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจนว่า หากผู้เรียนมีความ
ประสงค์ที่จะอุธรณ์ผลการประเมินหรือผลการสอบต่าง ๆ ผู้เรียนจะต้องดาเนินการ
ตามขั้นตอนอย่างไร และติดต่อที่หน่วยงานหรือบุคคลใด โดยระบบของการอุธรณ์ 
ควรมีคนกลางเป็นผู้ประสานงาน ไม่ควรให้ผู้เรียนประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน
โดยตรง 

3 
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4.3 The assessment standards and 
procedures for student progression and 
degree completion, are shown to be 
explicit, communicated to students, 
and applied consistently. 

2 - 1. หลักสูตรควรมีติดตามประเมินความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียนทุกคนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

3 

4.4 The assessments methods are shown to 
include rubrics, marking schemes, 
timelines, and regulations, and these 
are shown to ensure validity, reliability, 
and fairness in assessment. 

2 - 1. หลักสูตรควรน า rubrics และ marking schemes มาใช้ในการประเมิน เพื่อท า
ให้การประเมินชิ้นงาน หรือ การตรวจงาน มีความน่าเชื่อถือและยุติธรรมกับผู้เรียน
ทุกคน 

3 

4.5 The assessment methods are shown to 
measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 

2 - 1. หลักสูตรควรมีการทบทวนว่าวิธีการประเมินผู้เรียนที่ใช้อยู่นั้น สามารถใช้วัดการ
บรรลุ PLOs ของหลักสูตร และ CLOs ของแต่ละรายวิชาได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผู้เรียนต่อไป 

3 

4.6 Feedback of student assessment is 
shown to be provided in a timely 
manner. 

2 1. หลักสูตรมีการให้ข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ผู้สอนไปยังผู้เรียน ในลักษณะ
ของการประกาศคะแนนสอบ หรือ คะแนนจากการประเมินต่าง ๆ ให้ผู้เรียน
ทราบ 

1. หลักสูตรควรมีการก ากับให้ทุกรายวิชามีการป้อนกลับจากอาจารย์ผู้สอนไปยัง
ผู้เรียนในลักษณะของข้อเสนอแนะ หรือ ข้อแนะนา นอกเหนือจากการประกาศ
คะแนนให้ผู้เรียนทราบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงตนเองได้อย่างตรงจุด 

3 

4.7 The student assessment and its 
processes are shown to be continuously 
reviewed and improved to ensure their 
relevance to the needs of industry and 
alignment to the expected learning 
outcomes. 

3 - 1. หลักสูตรควรมีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ทาให้มั่นใจได้ว่าวิธีการประเมินผู้เรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น สามารถสะท้อนและใช้
ประเมินได้จริงว่า ผู้เรียนสามารถบรรลุ POLs ของหลักสูตร และสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ 

3 

5 Criterion 5 
Academic Staff 

4   4 

5.1 The programme to show that academic 
staff planning ( including succession, 
promotion, re- deployment, 
termination, and retirement plans)  is 
carried out to ensure that the quality 
and quantity of the academic staff fulfil 

4 1. หลักสูตรมีการจัดทาแผนอัตรากาลังของอาจารย์ระยะ 5 ปี ที่แสดงถึงข้อมูล
พื้นฐาน ข้อมูลบุคลากร ทิศทางการพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร และแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 

 4 
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the needs for education, research, and 
service. 

5.2 The programme to show that staff 
workload is measured and monitored to 
improve the quality of education, re 
search, and service. 

4 1. หลักสูตรมีการวัดและติดตามปริมาณงานของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง และมีการ
กากับให้อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (FTES) อยู่ในเกณฑ์ 1:20 เพื่อให้
อาจารย์สามารถดาเนินการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4 

5.3 The programme to show that the 
competences of the academic staff are 
determined, evaluated, and 
communicated. 

4 1. คณะมีการก าหนดสมรรถนะของอาจารย์อย่างชัดเจน มีการประชุมชี้แจงให้
อาจารย์ทุกท่านทราบ และมีการประเมินปีละ 2 ครั้ง 

 4 

5.4 The programme to show that the duties 
allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, 
experience, and aptitude. 

4 1. หลักสูตรมีการก าหนดภาระหน้าที่ให้กับอาจารย์ตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ และความถนัด 

 4 

5.5 The programme to show that 
promotion of the academic staff is 
based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and 
service. 

4 1. หลักสูตรมีการใช้ระบบคุณธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
โดยพิจารณาจากการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 4 

5.6 The programme to show that the rights 
and privileges, benefits, roles and 
relationships, and accountability of the 
academic staff, taking into account 
professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and 
understood. 

4 1. หลักสูตรมีการก าหนด บทบาท ภาระหน้าที่ของอาจารย์อย่างชัดเจน และมี
การประกาศกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามภาระหน้าที่ให้อาจารย์ทุกท่านรับทราบและ
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 4 

5.7 The programme to show that the 
training and developmental needs of 
the academic staff are systematically 
identified, and that appropriate training 
and development activities are 

4 1. คณะและหลักสูตรมีแนวทางในการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ โดยมีทั้ง
การอบรมพัฒนาอาจารย์ตามกรอบ SMART TEACHER และ การเข้าร่วมการ
อบรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร เพื่อให้สามารถนาความรู้มาพัฒนา
ตนเองและนักศึกษาในหลักสูตรต่อไปได้ 

 4 
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implemented to fulfil the identified 
needs. 

5.8 The programme to show that 
performance management including 
reward and recognition is implemented 
to assess academic staff teaching and 
research quality. 
 
 

4 1. คณะและมหาวิทยาลัยมีการให้รางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติกับอาจารย์ 
อาทิเช่น อาจารย์ที่ได้รับการเลื่อนขั้นตาแหน่งทางวิชาการ และ อาจารย์ที่มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นต้น 

 4 

6 Criterion 6 
Student Support Services 

3   3 

6.1 The student intake policy, admission 
criteria, and admission procedures to 
the programme are shown to be clearly 
defined, communicated, published, and 
up-to-date. 

4 1. มีการก าหนดเกณฑ์ ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษารวมถึงสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อต่าง ๆ และมีการสื่อสารทาความเข้าใจแก่ครูแนะแนวใน
โรงเรียนต่างๆ 

1. การประเมินช่องทางการสื่อสาร และการรับรู้รับทราบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกและช่องทางการสื่อสาร 

4 

6.2 Both short-term and long-term planning 
of academic and nonacademic support 
services are shown to be carried out to 
ensure sufficiency and quality of 
support services for teaching, research, 
and community service. 

3 1. มีการวางแผนระยะสั้นในการปรับปรุงการเรียนการสอนจากข้อมูล มคอ.5 
และการประชุมหลักสูตร 
2. การให้บริการด้านทุนการศึกษา การกู้ยืม การใช้งานระบบสารสนเทศจะใช้
แนวทางและแผนการปฏิบัติการของคณะ และมหาวิทยาลัย 

1. การจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวของบริการต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนงาน
วิชาการและอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีจานวนและคุณภาพเพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการของหลหักสูตร 

3 

6.3 An adequate system is shown to exist 
for student progress, academic 
performance, and workload monitoring. 
Student progress, academic 
performance, and workload are shown 
to be systematically recorded and 
monitored.  Feedback to students and 
corrective actions are made where 
necessary. 

2 1. มีการติดตามผลการเรียน โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแลและ
วางแผนการเรียนให้แก่นักศึกษา 

1. การติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนด
หลักเกณฑ์ ติดตาม บันทึกข้อมูล และทบทวนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

3 
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6.4 Co- curricular activities, student 
competition, and other student support 
services are shown to be available to 
improve learning experience and 
employability. 

3 1. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในรูปแบบของกิจกรรมการเข้าแข่งขันต่าง ๆ 1. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร อื่น ๆ ที่สามารถพัฒนาทักษะในการทางานจริง 
และเพิ่มโอกาสในการได้งานทาแก่นักศึกษา 

3 

6.5 The competences of the support staff 
rendering student services are shown to 
be identified for recruitment and 
deployment.  These competences are 
shown to be evaluated to ensure their 
continued relevance to stakeholders 
needs.  Roles and relationships are 
shown to be well- defined to ensure 
smooth delivery of the services. 

2 1. มีบุคคลากรสายสนับสนุนประจาสาขา และคณะฯ 
2. คณะฯ มีการก าหนดลักษณะงานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน 

1. การจัดเตรียมบุคคลากรสายสนับสนุนโดยเฉพาะด้านสนับสนุนการเรียนการสอน 
การดูแลงานปฏิบัติการของหลักสูตร 
2. การสื่อสาร หน้าที่ และลักษณะงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อให้สามารถประสานงาน ติดต่อ และแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างตรงจุด 
และรวดเร็ว 

3 

6.6 Student support services are shown to 
be subjected to evaluation, 
benchmarking, and enhancement. 

2 1. มีการประเมินการให้บริการผ่านระบบสารสนเทศ 1. พิจารณาทบทวนกระบวนการให้ปริการจากผลการประเมิน และเทียบเคียง
สมรรถนะ จากคู่เทียบ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการสิ่งสนับสนุนนักศึกษา 

3 

7 Criterion 7 
Facilities and Infrastructure 

3   3 

7.1 The physical resources to deliver the 
curriculum, including equipment, 
material, and information technology, 
are shown to be sufficient. 

3 1. หลักสูตรมีการวางแผน และจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา 

1. การประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวก และทบทวนแผนการจัดสรรให้สอดคล้องกับความต้องการ 

3 

7.2 The laboratories and equipment are 
shown to be up- to- date, readily 
available, and effectively deployed. 

3 1. หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการเรียนการสอน โดยมี
อาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล และ ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์
ในแต่ละห้องปฏิบัติการ 

1. การประเมินความพึงพอใจ ความเพียงพอ และพร้อมใช้งานจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่างๆ 

3 

7.3 A digital library is shown to be set-up, in 
keeping with progress in information 
and communication technology. 

3 1. มีระบบการใช้ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย 1. ทบทวนการจัดหาหนังสือเฉพาะทางของวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และการ
เข้าถึงฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการของนิสิต 

3 

7.4 The information technology systems 
are shown to be set up to meet the 
needs of staff and students. 

4 1. มีการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เนต เพื่อให้บริการกับบุคคลากร 
และนักศึกษาในทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
2. มีการเตรียมการรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

 4 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

7.5 The university is shown to provide a 
highly accessible computer and 
network infrastructure that enables the 
campus community to fully exploit 
information technology for teaching, 
research, service, and administration. 

4 1. หลักสูตรสามารถใช้ระบบเครือข่ายผ่านการด าเนินการของมหาวิทยาลัย  4 

7.6 The environmental, health, and safety 
standards and access for people with 
special needs are shown to be defined 
and implemented. 

3 1. มีการดาเนินการวางแผน และตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ และความ
ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่คณะฯ ก าหนด 

1. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย 

3 

7.7 The university is shown to provide a 
physical, social, and psychological 
environment that is conducive for 
education, research, and personal well-
being. 

4 1. คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม เอื้อ
ต่อการเรียนการสอน และการทาวิจัยของบุคคลากร และนักศึกษา 

 4 

7.8 The competences of the support staff 
rendering services related to facilities 
are shown to be identified and 
evaluated to ensure that their skills 
remain relevant to stakeholder needs. 

3 1. มีการก าหนดภาระหน้าที่ของบุคคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน 1. การก าหนดสมรรถนะ และการประเมินการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 

7.9 The quality of the facilities ( library, 
laboratory, IT, and student services) are 
shown to be subjected to evaluation 
and enhancement. 

3 1. มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุน เช่น การใช้บริการห้องสมุด 
และศูนย์คอมพิวเตอร ์

1. พิจารณาการนาข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจ มาใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพของสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ 

3 

8 Criterion 8 
Output and Outcomes 

3   3 

8.1 The pass rate, dropout rate, and 
average time to graduate are shown to 
be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

3 1. หลักสูตรมีการเก็บข้อมูลอัตราการผ่าน การตกออก และระยะเวลาการจบ
การศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 

1. พิจารณากระบวนการติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เพื่อ
พัฒนากระบวนการดาเนินการของหลักสูตรให้มีอัตราการผ่าน การตกออก และ
ระยะเวลาการจบการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร ที่ดีขึ้น 

3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

8.2 Employability as well as self-
employment, entrepreneurship, and 
advancement to further studies, are 
shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

3 1. หลักสูตรมีการเก็บข้อมูลความสามารถในการทางาน และแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาในหลักสูตร 

1. พิจารณากระบวนการติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะ เพื่อพัฒนากระบวนการ
ดาเนินการของหลักสูตรให้นักศึกษามีความสามารถในการทางาน และแนวคิดการ
เป็นผู้ประกอบการได ้

3 

8.3 Research and creative work output and 
activities carried out by the academic 
staff and students, are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

3 1. หลักสูตรมีการเก็บข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากอาจารย์และนักศึกษา 1. พิจารณากระบวนการติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะของผลผลิตของงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากอาจารย์และนักศึกษา กับหน่วยงานคู่เทียบ เพื่อพัฒนา
กระบวนการดาเนินการของหลักสูตร 

3 

8.4 Data are provided to show directly the 
achievement of the programme 
outcomes, which are established and 
monitored. 

3 1. หลักสูตรมีแผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน ด้านภาษา เทคโนโลยี 
และสมรรถนะการฝึกงานและการออกฝึกสอน 

1. พิจารณาดาเนินการจัดทาระบบการติดตามการบรรลุผลลัพธ์ในด้านต่างๆ ของ
หลักสูตร รวมถึงการติดตามและก าหนดคู่เทียบ 

3 

8.5 Satisfaction level of the various 
stakeholders are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

3 1. หลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา 
อาจารย์ บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต 

1. ทบทวนการจัดทาข้อคาถามของแบบส ารวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความ
ต้องการ และสามารถใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานหลักสูตร 
2. การติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อพัฒนากระบวนการดาเนินงานของหลักสูตร 

3 
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3.3.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ หัวหน้าหลักสูตร 
  นายอาลาวีย์  ฮะซานี  ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

1 Criterion 1 
Expected Learning Outcomes 

2   3 

1.1 The programme to show that the 
expected learning outcomes are 
appropriately formulated in accordance 
with an established learning taxonomy, 
are aligned to the vision and mission of 
the university, and are known to all 
stakeholders. 

3 1. กระบวนการได้มาซึ่ง ELOs ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
คณะและมหาวิทยาลัย 

1. แนวทางและกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรแบบ OBE ที่ชัดเจน 
2. การสื่อสาร ELOs ของหลักสูตรไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เข้าใจใน
ศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรอย่างชัดเจนและมีการทวนสอบเพื่อให้
มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรับรู้รับทราบตรงกัน 

3 

1.2 The programme to show that the 
expected learning outcomes for all 
courses are appropriately formulated 
and are aligned to the expected 
learning outcomes of the programme. 

2 1. มีการกระจาย ELOs ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาไปยังทุกรายวิชาใน
หลักสูตรปัจจุบันที่เข้ารับการประเมิน 

1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (curriculum mapping) 
2. การกระจาย ELOs หลักสูตร ไปยังในแต่ละระดับชั้นปี (YLOs) และการสื่อสาร
ให้นักศึกษาได้ทราบและเข้าใจเพ่ือสามารถประเมินตนเองได้ว่า เมื่อจบการศึกษาใน
แต่ละชั้นปี ตนเองสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ระดับใด 

3 

1.3 The programme to show that the 
expected learning outcomes consist of 
both generic outcomes ( related to 
written and oral communication, 
problem- solving, information 
technology, teambuilding skills, etc. ) 
and subject specific outcomes ( related 
to knowledge and skills of the study 
discipline). 
 
 
 
 
 

2 1. หลักสูตรมีการก าหนด specific และ generic outcomes ใน ELOs ของ
หลักสูตร 

1. กระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมในการก าหนดความเป็น generic และ 
specific ของ ELOs แต่ละข้อ 

3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

1.4 The programme to show that the 
requirements of the stakeholders, 
especially the external stakeholders, 
are gathered, and that these are 
reflected in the expected learning 
outcomes. 

3 1. มีการส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุง
หลักสูตร 

1. การแสดงและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับ ELOs ของหลักสูตร เพื่อให้ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง 
2. การทบทวนและจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและท าการหา
ความต้องการ (needs) ให้ครอบคลุม 

3 

1.5 The programme to show that the 
expected learning outcomes are 
achieved by the students by the time 
they graduate. 

2 1. มีการตรวจสอบการบรรลุ ELOs ของหลักสูตรโดยผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษา
ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะ การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ทดสอบสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. ยังไม่พบการวัด ตาม ELOs และควรวัดในภาคตัดขวางระดับชั้นปี ตาม
ผลสัมฤทธิ์แต่ละชั้นปี 
2. ระบบและกลไกการวิเคราะห์การบรรลุ ELOs จากบัณฑิตที่เพิ่งจบหรือภาวะการ
มีงานท า 

3 

2 Criterion 2 
Programme Structure and Content 

2   3 

2.1 The specifications of the programme 
and all its courses are shown to be 
comprehensive, up- to- date, and made 
available and communicated to all 
stakeholders. 

2 1. การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความทันสมัยและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

1. ความชัดเจนของกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
2. ทบทวนการเขียนแผนการสอนใน มคอ.3 โดยระบุ ELOs ให้ชัดเจน 
3. ระบบและกลไกการสื่อสารข้อมูลและการประเมินการรับรู้รายละ เอียดใน
หลักสูตรไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
4. ระบบและกลไกการประเมินการรับรู้ข้อมูลที่ตรงกันจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม 

3 

2.2 The design of the curriculum is shown 
to be constructively aligned with 
achieving the expected learning 
outcomes. 

2 1. มีการระบุ constructive alignment ที่เชื่อมโยงกลยุทธ์การเรียนการสอน
และการประเมินผลไปยัง ELOs ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา 

1. การระบุ constructive alignment ที่เชื่อมโยงกลยุทธ์การเรียนการสอนและ
การประเมินผลไปยัง ELOs ของหลักสูตร 
2. การกระจายโครงสร้างและแผนการเรียนที่สอดคล้องกับ Bloom’s Taxonomy 

3 

2.3 The design of the curriculum is shown 
to include feedback from stakeholders, 
especially external stakeholders. 

2 1. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการปรับปรุง ELOs 1. การแสดงให้เห็นภาพว่าการเพิม่ทักษะต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ ELOs ไหน 3 

2.4 The contribution made by each course 
in achieving the expected learning 
outcomes is shown to be clear. 
 
 
 
 

2 1. การกระจาย ELOs ของหลักสูตรไปยังทุกรายวิชา 1. การก าหนด CLOs รวมถึงการกระจาย ELOs ของหลักสูตรไปยัง CLOs ของ
รายวิชาตามแนวทางระดับขั้นการเรียนรู้ (Bloom’s Taxonomy) เพื่อให้ผู้สอนได้
จัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลที่สะท้อนไปยัง ELOs 

3 



 
 
 

35/64 
 

Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

2.5 The curriculum to show that all its 
courses are logically structured, 
properly sequenced ( progression from 
basic to intermediate to specialised 
courses), and are integrated. 

3 1. โครงสร้างรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดตามระดับการเรียนรู้ที่กระจายไปยังแต่
ละชั้นปี 

1. การวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปี 
2. กระบวนการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างและล าดับการเรียนจากผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียและน ามาวิเคราะห์ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

3 

2.6 The curriculum to have option( s)  for 
students to pursue major and/or minor 
specialisations. 

2 1. ความเป็นอิสระในการเลือกเรียนของผู้เรียนตามความสนใจผ่านรายวิชาชีพ
เลือก 

1. ความเหมาะสมในการก าหนดและแบ่งกลุ่มวิชาชีพเลือกที่สอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีเช่น กลุ่มวิชาเลือกท าไมอยู่ 3-4 
สอดคล้องภาคตัดขวางหรือไม ่
2. การก าหนดกลไกการสื่อสารกลุ่มวิชาชีพเลือกกับกลุ่มผู้เรียนที่ชัดเจนและ
กระบวนการทวนสอบว่ารับรู้รับทราบที่ตรงกัน 

3 

2.7 The programme to show that its 
curriculum is reviewed periodically 
following an established procedure and 
that it remains up-to-date and relevant 
to industry. 

3 1. มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาส าหรับหลักสูตรใหม่ 2564 1. การเน้นให้อาจารย์พัฒนาตามเทรนด์ แต่ไม่มีการปรับ ELOs เดิมยังอยู่จะ
สอดคล้องกันอย่างไร ซึ่งอาจจะต้องเพิ่มผลการเรียนรู้ย่อย (Sub-ELOs) 
2. การก าหนดกลไกและกระบวนการทวนสอบความทันสมัยของ ELOs กับกลุ่ม
อุตสาหกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

3 

3 Criterion 3 
Teaching and Learning Approach 

2   3 

3.1 The educational philosophy is shown to 
be articulated and communicated to all 
stakeholders.  It is also shown to be 
reflected in the teaching and learning 
activities. 

3 1. มีปรัชญาการศึกษาและส่ือสารผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 1. ระบบและกลไกการประเมินและการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรับรู้ปรัชญาการศึกษาที่ตรงกัน 

3 

3.2 The teaching and learning activities are 
shown to allow students to participate 
responsibly in the learning process. 

3 1. การจัดการเรียนการสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและก าหนดเสนอเกณฑ์ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 

1. การอุทรณ์ร้องทุกข์ที่เป็นระบบ 
2. กลไกการประเมินการมีส่วนร่วมด้วยความรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรู้ 

3 

3.3 The teaching and learning activities are 
shown to involve active learning by the 
students. 
 
 
 
 

3 1. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เน้นการจัดกิจกรรม active learning 
ได้แก่ gamification การท า WIL ร่วมกับสถานประกอบการ การใช้เครื่องมือใน
การสอน เช่น Kahoot ที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการสร้างการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา 

1. กลไกการตรวจสอบและทวนสอบการบรรลุ ELOs เมื่อมีการเปลี่ยนกระบวนการ
สอน 

3 
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3.4 The teaching and learning activities are 
shown to promote learning, learning 
how to learn, and instilling in students 
a commitment for life- long learning 
( e. g. , commitment to critical inquiry, 
information- processing skills, and a 
willingness to experiment with new 
ideas and practices). 

2 1. มีการจัดโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เ ช่ น  โ ค ร ง ก า ร  X Campus Digital Technology Demand Generation 
โครงการภาพยนตร์สั้น 

1. การก าหนดทักษาะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ soft skills เฉพาะของหลักสูตรที่
ชัดเจน เพื่อน าไปสู่การส่งเสริมให้กับนักศึกษา 

3 

3.5 The teaching and learning activities are 
shown to inculcate in students, new 
ideas, creative thought, innovation, and 
an entrepreneurial mindset. 

2 1. หลักสูตรเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่นเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมการสื่อสาร 

1. การกระจายการสอดแทรกแนวคิดใหม่และการสร้างเชิงนวัตกรรม และแนวคิด
ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้ครอบคลุมรายวิชาในทุกชั้นปีเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก
พัฒนาแนวคิดดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง 
2. ระบบการชี้ วัดเครื่องการสร้างสรรค์  การสร้างนวัตกรรมและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3 

3.6 The teaching and learning processes are 
shown to be continuously improved to 
ensure their relevance to the needs of 
industry and are aligned to the 
expected learning outcomes. 

2 1. การน าข้อมูลการสัมภาษณ์จากการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษามาพัฒนาและปรับปรุง 

1. การเชื่อมโยงกันระหว่าง CLOs, YLOs และ PLOs และน าไปใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สะท้อนต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่าง
แท้จริง 
2. การก าหนดกลไกและกระบวนการทวนสอบความทันสมัยของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนกับกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
3. กรณีที่ทบทวนแล้วพบว่า ELOs เดิมยังไม่ครอบคลุม อาจจะต้องสร้างผลการ
เรียนรู้ย่อย (Sub-ELOs) 

3 

4 Criterion 4 
Student Assessment 

2   3 

4.1 A variety of assessment methods are 
shown to be used and are shown to be 
constructively aligned to achieving the 
expected learning outcomes and the 
teaching and learning objectives. 

2 1. มีการก าหนดการประเมินผู้เรียนตั้งแต่รับเข้า ระหว่างเรียน และก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
2. การก าหนดเกณฑ์การจบการศึกษาที่เป็นไปตามระเบียบของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

1. การประเมินตาม ELOs ตั้งแต่แรกเข้า 
2. รูปแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพื่อให้สะท้อนการบรรลุ CLOs และ 
ELOs ได้อย่างแท้จริง 
3. การแสดงความสอดคล้องของวิธีประเมินผลการ ให้สอดคล้องกับ CLOs ของ
รายวิชาที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการบรรลุ ELOs อย่างแท้จริง (เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
มั่นใจว่า ผู้เรียนได้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 

3 

4.2 The assessment and assessment-appeal 
policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and 
applied consistently. 

2 1. การก าหนดรายละเอียดการประเมิน เช่น สัดส่วนคะแนน เกณฑ์และวิธี
ประเมินที่มีการสื่อสารให้นักศึกษาทราบในคาบแรกของการเปิดภาคเรียน 

1. ระบบกลไกและกรอบระยะเวลาในการอุธรณ์ผลการเรียนและระดับขั้นและการ
สื่อสารให้นักศึกษาทราบ 
2. กระบวนการวิเคราะห์ผลสะท้อนกลับของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อ
น ามาปรับปรุงกระบวนการ 

3 
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4.3 The assessment standards and 
procedures for student progression and 
degree completion, are shown to be 
explicit, communicated to students, 
and applied consistently. 

2 1. มีกระบวนการมาตรฐานการวัดและประเมินผลระบุไว้ใน มคอ.2 
2. หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การให้ระดับคะแนนที่เป็นมาตรฐาน 

1. การแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมาตรฐานการวัดและประเมินผล 
2. การแสดงความสอดคล้องของการวัดและประเมินผลที่สะท้อนไปยัง ELOs และ
สมรรถนะระดับชั้น 

3 

4.4 The assessments methods are shown to 
include rubrics, marking schemes, 
timelines, and regulations, and these 
are shown to ensure validity, reliability, 
and fairness in assessment. 

2 1. มีกระบวนการประเมินข้อสอบ 
2. มีกระบวนการประเมินและรับรองเกรด 
3. มีกระบวนการประเมินวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมโดยเฉพาะรายวิชาเดียวกันแต่สอนมากกว่า 1 ห้อง 

1. วิธีการประเมินผลผู้เรียน ที่มีความยุติธรรม และ ความคงเส้นคงวา เช่น การใช้ 
rubrics แจกแจงเกณฑ์คะแนนในรายวิชาการสอนร่วมกัน และสื่อสารให้นักศึกษา
ทราบในทุกรายวิชา 

3 

4.5 The assessment methods are shown to 
measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 

2 1. มีการก าหนดวิธีการวัดผลในรายวิชาในหลักสูตร เช่น การสอบกลางภาคและ
ปลายภาค หรือการท าโครงงานรายวิชาที่สอดคล้องกับ CLOs ของรายวิชา 

1. มีการก าหนดวิธีการวัดผลในรายวิชาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับ PLOs ของ
หลักสูตร 
2. การวิเคราะห์และบันทึกวิธีวัดผลว่าส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างไรเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการวัดผลให้ดียิ่งขึ้น 

3 

4.6 Feedback of student assessment is 
shown to be provided in a timely 
manner. 

2 1. การก าหนดให้ผู้สอนแจง้คะแนนสอบกลางภาคพร้อมเฉลยข้อสอบ การติดตาม
ส่งผลสะท้อนกลับของผู้เรียนในรายวิชาที่มอบหมายชิ้นงานเป็นโปรเจ็ค เพื่อให้ใช้
ในการปรับแก้ก่อนด าเนินการแล้วเสร็จ 

1. การก าหนดกระบวนการและกลไกส าหรับการประกาศผลสะท้อนในทุกรายวิชา
ให้ผู้เรียนทราบเพื่อใช้ในการวางแผนการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
2. การประเมิน บันทึกประสิทธิภาพของกระบวนการ ว่า มีผลช่วยให้การวาง
แผนการเรียนของผู้เรียนดีขึ้นหรือไม่และช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไร 

3 

4.7 The student assessment and its 
processes are shown to be continuously 
reviewed and improved to ensure their 
relevance to the needs of industry and 
alignment to the expected learning 
outcomes. 

2 1. มีการรับฟังข้อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในทักษะที่จ าเป็นจากสถาน
ประกอบการผ่านการนิเทศนักศึกษา 

1. การก าหนดกลไกและกระบวนการทวนสอบกระบวนการวัดและประเมินผลที่
สะท้อนให้บรรลุทักษะที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

3 

5 Criterion 5 
Academic Staff 

3   3 

5.1 The programme to show that academic 
staff planning ( including succession, 
promotion, re- deployment, 
termination, and retirement plans)  is 
carried out to ensure that the quality 
and quantity of the academic staff fulfil 

2 1. มีกระบวนการและเกณฑ์การรับอาจารย์ผู้สอนที่สอดคล้องกับสมรรถนะของ
หลักสูตรและปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
2. มีการพิจารณาอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. การวิเคราะห์/เสนอแผนอัตราก าลังระดับหลักสูตรระยะยาว 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของก าลังคนในหลักสูตร 
3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการที่สอดคล้องกับ ELOs และความต้องการของ
หลักสูตร 

3 
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the needs for education, research, and 
service. 

5.2 The programme to show that staff 
workload is measured and monitored to 
improve the quality of education, re 
search, and service. 

2 1. มีการวิเคราะห์ภาระงานการสอนของอาจารย์ 1. การพิจารณาและวิเคราะห์อัตราส่วนของจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่สะท้อน
การติดตามและก ากับดูแลในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและงาน
บริการวิชาการและแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

3 

5.3 The programme to show that the 
competences of the academic staff are 
determined, evaluated, and 
communicated. 

2 1. มหาวิทยาลัยและคณะได้มีการก าหนดการประเมินการปฏิบัติราชากรของ
บุคลากรสายวิชาการ 

1. แผนการพัฒนาบุคลากรและกลไกการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการที่
สอดคล้องกับELOs และความต้องการของหลักสูตรได้อย่างชัดเจน 
2. การก าหนดกลไกและกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
วิชาการ 
3. การน าผลการติดตามและการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 

3 

5.4 The programme to show that the duties 
allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, 
experience, and aptitude. 

3 1. ภาระงานในการสอนรายวิ ชาในหลักสูตรได้ถูกก าหนดตามความรู้  
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสม 

1. การทบทวนความเหมาะสมในภาระงานในการสอน 3 

5.5 The programme to show that 
promotion of the academic staff is 
based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and 
service. 

3 1. มีการก าหนดเกณฑ์การเข้ารับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยมหาวิทยาลัย 1. แนวทางการประเมินความสามารถและสมรรถนะของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 3 

5.6 The programme to show that the rights 
and privileges, benefits, roles and 
relationships, and accountability of the 
academic staff, taking into account 
professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and 
understood. 

3 1. มีการก าหนดสิทธิ์และสวัสดิการให้กับบุคลาการสายวิชาการ 1. การตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพและความเป็นอิสระทางวิชาการกับ
อาจารย์ในหลักสูตร 
2. การสื่อสารจรรยาบรรณทางวิชาชีพไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้เป็นทีรับรู้รับทราบ
ที่เข้าใจตรงกัน 

3 

5.7 The programme to show that the 
training and developmental needs of 
the academic staff are systematically 
identified, and that appropriate training 
and development activities are 

3 1. หลักสูตรมีการก าหนดและวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายวิชาการภายในหลักสูตร 

1. การพัฒนาและการอบรมบุคลากรสายวิชาการรวมถึงการติดตามผลการพัฒนา
อย่างเป็นระบบที่ตอบสนองความต้องการของหลักสูตรอย่างแท้จริง 

3 
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implemented to fulfil the identified 
needs. 

5.8 The programme to show that 
performance management including 
reward and recognition is implemented 
to assess academic staff teaching and 
research quality. 
 

3 1. มีการพิจารณาการเลื่อนขั้นขึ้นเงินเดือนทุกปีโดยมหาวิทยาลัย 
มีการให้รางวัล เช่น ครูดีเด่น การประกวดผลการจัดการความรู้สู่การเป็นแนว
ปฏิบัติ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับบุคลากรสายวิชาการ 

1. การประเมินประสิทธิภาพของกลไกการให้รางวัลกับบุคลากรสายวิชาการและ
สะท้อนผลการประเมินไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาปรับปรุงและวางแผนใน
ระยะยาวให้ดียิ่งขึ้น 

3 

6 Criterion 6 
Student Support Services 

3   3 

6.1 The student intake policy, admission 
criteria, and admission procedures to 
the programme are shown to be clearly 
defined, communicated, published, and 
up-to-date. 

3 1. หลักสตูรมีการทบทวนและการก าหนดวางแผนการรับ เกณฑ์คุณสมบัติการรับ
นักศึกษาในทุก ๆ ปี และมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

1. การประเมินและทวนสอบการรับรู้ข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่มเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารับข้อมูลที่ตรงกัน 

3 

6.2 Both short-term and long-term planning 
of academic and nonacademic support 
services are shown to be carried out to 
ensure sufficiency and quality of 
support services for teaching, research, 
and community service. 

3 - 1. การพิจารณาการจัดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจนและเหมาะสม
เพื่อน าไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
2. การวิเคราะห์/เสนอแผนอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนในระยะสั้นและระยะ
ยาว 
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของก าลังคนสายสนับสนุน 

3 

6.3 An adequate system is shown to exist 
for student progress, academic 
performance, and workload monitoring. 
Student progress, academic 
performance, and workload are shown 
to be systematically recorded and 
monitored.  Feedback to students and 
corrective actions are made where 
necessary. 

3 1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อขอค าปรึกษาด้าน
การเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2. มีการดูแลและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษาผ่านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและระบบสารสนเทศนักศึกษา 

1. การประเมินระบบดูแลนักศึกษาและแนวทางการปรับปรุง 3 
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6.4 Co- curricular activities, student 
competition, and other student support 
services are shown to be available to 
improve learning experience and 
employability. 

3 1. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนอกห้องเรียน เช่น 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมหน่วยงานภายนอกและศิษย์เก่าพบศิษย์ปัจจุบัน 
กิจกรรมหนังสั้น การเข้าประกวดแข่งขันที่ส่งเสริมการบรรลุ ELOs ของหลักสูตร 

1. การก าหนดกระบวนการทวนสอบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนและประเมินผลการจัดกิจกรรมที่สะท้อนให้บรรลุ ELOs ของหลักสูตร 

3 

6.5 The competences of the support staff 
rendering student services are shown to 
be identified for recruitment and 
deployment.  These competences are 
shown to be evaluated to ensure their 
continued relevance to stakeholders 
needs.  Roles and relationships are 
shown to be well- defined to ensure 
smooth delivery of the services. 

3 1. มีการก าหนดสมรรถนะ/คุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุนตามกลไกของ
คณะและมหาวิทยาลัย 

1. การวิเคราะห์ ประเมินและสะท้อนผลการประเมินไปยังคณะและมหาวิทยาลัย 
2. แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและกลไกการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร
สายวิชาการที่สอดคล้องกับ ELOs และความต้องการของหลักสูตรได้อย่างชัดเจน 

3 

6.6 Student support services are shown to 
be subjected to evaluation, 
benchmarking, and enhancement. 

2 1. มีการประเมินการบริการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย 1. การวิเคราะห์และการประเมินการให้การบริการของบุคลากรและน ามาเทียบกับ
คู่เทียบเพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงการบริการอย่างเป็นระบบ 

3 

7 Criterion 7 
Facilities and Infrastructure 

3   3 

7.1 The physical resources to deliver the 
curriculum, including equipment, 
material, and information technology, 
are shown to be sufficient. 

3 1. มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตรมีความพร้อมในสิ่งอ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน ห้องประชุมที่รองรับการเรียนการสอน 

1. กลไกการประเมินความพึงพอใจ ความเพียงพอและความทันสมัยของสิ่งอ านวย
ความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบ 

3 

7.2 The laboratories and equipment are 
shown to be up- to- date, readily 
available, and effectively deployed. 
 
 
 
 
 
 

2 1. หลักสูตรมีความพร้อมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทาง 
2. มีแผนการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุก ๆ 6 ปี 
3. การประเมินผลการด าเนินการและความพึงพอใจในห้องปฏิบัติการทุกปี 

1. กลไกการประเมินความความเพียงพอและทันสมัยของห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และปฏิบัติการเฉพาะทาง 
2. การจัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร (ที่ดูแล) เพื่อเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของหลักสูตรได้ทั่วถึง 

3 
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7.3 A digital library is shown to be set-up, in 
keeping with progress in information 
and communication technology. 

3 1. ห้องสมุดมีฐานข้อมูลหนังสือและวารสารที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักศึกษา2. ห้องสมุดการพัฒนารูปแบบการให้บริการของห้องสมุดที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาในปัจจุบัน เช่น digital 
library การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ e-book และ e-journal 
3. มีการส ารวจความต้องการความเพียงพอและความทันสมัยของทรัพยากร
ประเภทต่าง ๆ ในห้องสมุด 

1. กลไกการประเมินความพึงพอใจ ความเพียงพอและความทันสมัยของสิ่งอ านวย
ความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบ 

3 

7.4 The information technology systems 
are shown to be set up to meet the 
needs of staff and students. 

3 1. มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. การประเมินความพึงพอใจ ความเพียงพอและความทันสมัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 

3 

7.5 The university is shown to provide a 
highly accessible computer and 
network infrastructure that enables the 
campus community to fully exploit 
information technology for teaching, 
research, service, and administration. 

3 1. มีความพร้อมด้าน Wi-Fi ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน 1. กลไกการประเมินความพึงพอใจและความเพียงพอด้าน Wi-Fi เพื่อเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 

3 

7.6 The environmental, health, and safety 
standards and access for people with 
special needs are shown to be defined 
and implemented. 

3 1. มีระบบการด าเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยและมาตรฐาน
ความปลอดภัยทั้งในอาคารและห้องปฏิบัติการ 
2. มีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบแสกนนิ้วมือก่อนเข้าอาคาร 
3. มีโครงสร้างพื้นฐานส าหรับรองรับความต้องการพิเศษ เช่น มีทางเดินและ
ห้องน้ าส าหรับบุคคลที่มีความพิการ 

1. กลไกการประเมินความพึงพอใจและความเพียงพอในโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ
ความต้องการพิเศษ เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 

3 

7.7 The university is shown to provide a 
physical, social, and psychological 
environment that is conducive for 
education, research, and personal well-
being. 

3 1. มีการจัดสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ แผนการ
ปรับปรุงระบบระบายอากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ 

1. กลไกการประเมินความพึงพอในการจัดสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 

3 

7.8 The competences of the support staff 
rendering services related to facilities 
are shown to be identified and 
evaluated to ensure that their skills 
remain relevant to stakeholder needs. 
 
 

3 1. มีการก าหนดสมรรถนะหลักในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนตาม
ประเภทของงาน 
2. มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นตามระเบียบและเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย 

1. การประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในคณะ/หลักสูตรและการน า
ผลประเมินมาวิเคราะห์ วางแผนและเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบ 

3 
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7.9 The quality of the facilities ( library, 
laboratory, IT, and student services) are 
shown to be subjected to evaluation 
and enhancement. 

3 1. การส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการของห้องสมุด 1. การประเมินด้านคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านอ่ืน ๆ แต่ละด้าน 
2. การน าผลประเมินสิ่งอ านวยความสะดวกในแต่ละด้านมาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
วางแผนและเสนอแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 

3 

8 Criterion 8 
Output and Outcomes 

2   3 

8.1 The pass rate, dropout rate, and 
average time to graduate are shown to 
be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

3 1. หลักสูตรมีการประชุม วางแผนการคงอยู่ของนักศึกษา 1. การติดตามเกี่ยวกับคุณภาพตาม ELOs ไปพร้อมๆ กับการติดตามเรื่องผลการ
เรียนและส าเร็จการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการตกออก/ลาออกของนักศึกษาย้อนหลัง 5 ปี เพื่อน ามา
วิเคราะห์สาเหตุของการตกออกและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาการตดออก
กลางคัน 
พิจารณาหากคู่เทียบที่เหมาะสมที่เป็นหลักสูตรใกล้เคียงกันในประเด็นข้างต้น 

3 

8.2 Employability as well as self-
employment, entrepreneurship, and 
advancement to further studies, are 
shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

2 1. หลักสูตรมีการประชุม ตรวจสอบ และติดตามภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาและได้งานท าภายใน 1 ปี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานท าย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปีเพื่อหาแนวโน้ม
และแนวทางในการพัฒนาที่ดีจากคู่เทียบที่เหมาะสม 

3 

8.3 Research and creative work output and 
activities carried out by the academic 
staff and students, are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

2 1. หลักสูตรมีกระบวนการส่งเสริมและติดตามการท าวิจัยของนักศึกษาและ
อาจารย ์

1. การจัดเก็บผลงานวิจัย หรือชิ้นงานนักศึกษาเชิงประจักษ์ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์
ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี และหาคู่เทียบด้านงานวิจัยที่เหมาะสมหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 

8.4 Data are provided to show directly the 
achievement of the programme 
outcomes, which are established and 
monitored. 

3 1. มีการวัดการบรรลุ ELOs ของนักศึกษาและบัณฑิตในหลักสูตรผ่านการทดสอบ
ความสามารถด้านสารสนเทศ (IC3) และด้านภาษาอังกฤษ 

1. การพิจารณาอกแบบข้อสอบสอบสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีให้สอดคล้องกับ ELOs 
2. การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การบรรลุ ELOs ของนักศึกษาและบัณฑิต
ในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

3 

8.5 Satisfaction level of the various 
stakeholders are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

2 1. การรวบรวมส ารวจระดับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การแสดงการน าผลการประเมินจากผู้บัณฑิตมาใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
2. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลเชิงคุณภาพ
ย้อนหลัง 5 ปี เพื่อหาแนวโน้มและเทียบเคียงผลการวิเคราะห์กับคู่เทียบที่เหมาะสม
เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

3 
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3.3.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ณปภัช  คงฤทธิ ์  หัวหน้าหลักสูตร 
  นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน์  ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

1 Criterion 1 
Expected Learning Outcomes 

2   3 

1.1 The programme to show that the 
expected learning outcomes are 
appropriately formulated in accordance 
with an established learning taxonomy, 
are aligned to the vision and mission of 
the university, and are known to all 
stakeholders. 

2 1. พบว่า ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรได้การสร้าง PLO 6 ข้อ จากความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้สวนเสีย คือ TQF มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี จากการ โฟกัส
กรุ๊ปและรวบรวมจากแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิตสถาน ประกอบการ 
ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปัจจุบัน และผู้บริหาร 

1. การก าหนด PLOs ให้สอดคล้องกับ Vision และ Mission ของมหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาการใช ้Taxonomy Learning ประกอบการก าหนด PLOs 
3. การสื่อสาร  PLOs  ผ่านช่องทางต่าง  ๆ  เพื่อการรับรู้ของ  Stakeholders 
กลุ่มเป้าหมาย 

3 

1.2 The programme to show that the 
expected learning outcomes for all 
courses are appropriately formulated 
and are aligned to the expected 
learning outcomes of the programme. 

3 1. ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ทั้ง 5 ด้าน 
มาท าการออกแบบรายวิชาเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีวางไว้ 

1. การน า PLOs ของหลักสูตรเป็นประเด็นหลัก เพื่อถอดไปสู่ CLOs ของ แต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร 

3 

1.3 The programme to show that the 
expected learning outcomes consist of 
both generic outcomes ( related to 
written and oral communication, 
problem- solving, information 
technology, teambuilding skills, etc. ) 
and subject specific outcomes ( related 
to knowledge and skills of the study 
discipline). 
 
 
 
 
 

4 1. จากรายละเอียด มคอ.2 และรายงาน SAR พบว่าทางหลักสูตรมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ทั่วไป และผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะด้าน 

 4 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

1.4 The programme to show that the 
requirements of the stakeholders, 
especially the external stakeholders, 
are gathered, and that these are 
reflected in the expected learning 
outcomes. 

2 1. พบว่า ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรได้การสร้าง PLO 6 ข้อ จากความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้สวนเสีย คือ TQF มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี จากการ โฟกัส
กรุ๊ปและรวบรวมจากแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิตสถาน ประกอบการ 
ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปัจจุบัน และผู้บริหาร 

1. วิธีการได้มาของข้อมูล Needs จาก Stakeholders และกระบวนการ วิเคราะห์
ให้สอดคล้องกับ PLOs ของ หลักสูตร 

3 

1.5 The programme to show that the 
expected learning outcomes are 
achieved by the students by the time 
they graduate. 

2 1. ทางหลักสูตรฯ มีการประเมินสมรรถนะผู้เรยีนก่อนจบการศึกษา ประกอบด้วย 
สมรรถนะภาษาอังกฤษ  สมรรถนะ ICT3 และสมรรถนะเฉพาะ  (จากการ
สัมภาษณ์ นักศึกษา การสอบสมรรถนะเฉพาะ เป็น การที่อาจารย์ก าหนดโจทย์
ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา) 

1. การก าหนดเกณฑ์และวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ให้บรรลุ PLOs 
ในหลักสูตร 
2. แสดงผลลัพธ์ที่ไดจากการวัด ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ที่สอดคลองกับ การบรรลุ 
PLOs ในหลักสูตร 

3 

2 Criterion 2 
Programme Structure and Content 

3   3 

2.1 The specifications of the programme 
and all its courses are shown to be 
comprehensive, up- to- date, and made 
available and communicated to all 
stakeholders. 

3 1. มีเผยแพร่ข้อมูลส าคัญของหลักสูตร ผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ต่าง ๆ 
คู่มือนักศึกษา แผ่น พับ ป้ายประชาสัมพันธ์ คลิปวิดีโอเผยแพร่ ทาง Youtube 
โดยสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียคือ นักศึกษา ผู้ใช้บัญฑิต สถาน ประกอบการ 
และศิษย์เก่า 

1. ความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  ของ Program Specification และ 
Course Specification ในทุก แหล่งข้อมูลที่ต้องการสื่อสารไปยัง Stakeholders 
(อ้างอิงข้อมูลในคู่มื อ AUN-QA Version 4 หน้าที่  20) เช่นไม่  พบ  PLO ของ
หลักสูตรที่เผยแพร่บน Web site ของคณะฯ เป็นต้น 

3 

2.2 The design of the curriculum is shown 
to be constructively aligned with 
achieving the expected learning 
outcomes. 

2 1. ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงตามรอบระยะ 
จากข้อมูลมีการสร้าง PLOs และแสดง ความเชื่อมโยงไปยัง CLOs กับ TQF 6 
ด้าน 

1. จากรายละเอียด มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 น ามาจากมคอ.1 สาขา
เทคโนโลยี ส่งผลให้การออกแบบ หลักสูตรไม่ได้เป็นไปตามแนวทางของ OBE ที่
การออกแบบรายวิชาส่งเสรมิให้ นักศึกษา บรรลุ PLOs ครบทุกข้อ 
2. ในแผนที่การกระจายความรับผดชอบ พบว่าในรายวิชาที่ส่งเสริม TQF เช่น 
หมวดวิชาเฉพาะ TQF 3.2 ปรากฏการ ลงจุดด า เพียง 3 รายวิชา (ไม่นับรวม 
วิชาชีพเลือก) อาจไม่เพียงพอที่จะ ส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุตามผลลัพธ์ที่ ก าหนด 
3. รายวิชาโครงงานฯ 1 และ โครงงานฯ 2 ปรากฏการก าหนดจุดด า 8 จุดเท่ากัน 

3 

2.3 The design of the curriculum is shown 
to include feedback from stakeholders, 
especially external stakeholders. 

3 1. จากการสัมภาษณ์พบว่าทางหลักสูตรได้ น าข้อ เสนอแนะจากสถาน
ประกอบการ/ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และ มคอ.7 น ามาสู่ การพัฒนาหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ซึ่งรับทราบโดย สป.อว. เป็นที่เรียบร้อย (ดังรายละเอียดใน 
มคอ.2) 

1. จากรายละเอียด มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ทางหลักสูตรฯ ไม่ได้ท า
การก าหนดและวิเคราะห์ความ ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน 

3 

2.4 The contribution made by each course 
in achieving the expected learning 
outcomes is shown to be clear. 

2 - 1. จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและตรวจเอกสาร พบว่าผลลัพธ์การเรียนใน
มคอ.3 เป็นการน าการกระจายความรับผิดชอบหลักจากรายละเอียด มคอ.2 
2. การก าหนด CLOs ของรายวิชาที่เป็น เป้าหมายจริงของแต่ละรายวิชา เพื่อให้ 
สอดคล้องกับ PLOs ข้อที่รายวิชานั้นรับผิดชอบ 

3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

2.5 The curriculum to show that all its 
courses are logically structured, 
properly sequenced ( progression from 
basic to intermediate to specialised 
courses), and are integrated. 

3 1. การออกแบบรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2563 มีการจัดล าดับ 
รายวิชาง่าย - ยากและมีรายวิชาบูรณาการ 

1. พิจารณาโครงสร้างของหลักสูตรที่มีการจัดล าดับรายวิชาการเรียนรู้อย่าง 
เหมาะสม โดยพิจารณา Learning Level ตามหลักการ Learning Taxonomy 
ประกอบ 

3 

2.6 The curriculum to have option( s)  for 
students to pursue major and/or minor 
specialisations. 

3 1 การออกแบบรายวิชา ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เปิดโอกาสให้ นักศึกษา
เลือกเรียน กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิจ จากกลุ่มวิชาปิโตรเลียม กลุ่มวิชา วัด
คุมและมาตรวิทยา กลุ่มวิชาความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ
กลุ่มวิชาพลังงานทดแทน (จาก มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

1. การมีทางเลือกการศึกษารองรับนักศึกษาที่มีความถนัด หรือความสนใจ เนื้อหา
และทักษะเพิ่มเติมในหลักสูตร รวมถึงทางเลือกส าหรับนักศึกษาที่มี คุณลักษณะ
เฉพาะรอง และ/หรือหลัก ของหลักสูตร 

3 

2.7 The programme to show that its 
curriculum is reviewed periodically 
following an established procedure and 
that it remains up-to-date and relevant 
to industry. 

2 1. ทางหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรบปรุงตามรอบระยะ เป็นหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการรับทราบจาก สป.อว. และเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
2563 

1. การก ากับติดตาม กิจกรรมการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบกับ CLOs และ PLOs ของหลักสูตรที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งการปรับปรุงย่อยรายปี และการปรับปรุงใหญ่
ราย 5 ปี 
2. การผลักดันให้บรรลุ PLOs ของ หลักสูตรที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

3 

3 Criterion 3 
Teaching and Learning Approach 

3   3 

3.1 The educational philosophy is shown to 
be articulated and communicated to all 
stakeholders.  It is also shown to be 
reflected in the teaching and learning 
activities. 

3 1. หลักสูตรฯ ได้น าปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาสู่การสร้าง PLOs และ
การ ออกแบบรายวิชาที่มุ่งเน้นในการสร้างผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดย
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะ ปฏิบัติจากการลงมือท า 

1. การก าหนด Stakeholder หลักของหลักสูตรที่ต้องการสื่อสารปรัชญา การศึกษา 
พร้อมวิธีการสื่อสารแต่ละ กลุ่ม Stakeholder ที่ก าหนดขึ้น 

3 

3.2 The teaching and learning activities are 
shown to allow students to participate 
responsibly in the learning process. 

3 1. จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน/นักศึกษา/ศิษย์เก่า พบว่าผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการเรียนการสอน 

1. การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
เรียนรู้พร้อมกับความรับผดชอบต่อ กระบวนการเรียนรู ้

3 

3.3 The teaching and learning activities are 
shown to involve active learning by the 
students. 

3 1. จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน/นักศึกษา/ศิษย์เก่า พบว่าหลักสูตรมีการ 
จัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 

1. การส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ผ่านการสนับสนุนและ 
สิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดการเรียนรู้รวมกัน ระหว่างผู้ เรียน และ/หรือระหว่างผู้เรียน
กับปัจจัยแวดล้อม 

3 

3.4 The teaching and learning activities are 
shown to promote learning, learning 
how to learn, and instilling in students 
a commitment for life- long learning 
( e. g. , commitment to critical inquiry, 

2 - 1. การก าหนดทักษะหลักและสร้างกิจกรรม/รายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ เรียน
ตลอดชีวิตของผู้เรียน ในหลักสูตรสาขาวิชาปิโตรเลียม ที่จะต้องมีเมื่อผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตร 

3 
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information- processing skills, and a 
willingness to experiment with new 
ideas and practices). 

3.5 The teaching and learning activities are 
shown to inculcate in students, new 
ideas, creative thought, innovation, and 
an entrepreneurial mindset. 

3 1. จากการสัมภาษณ์/SAR พบว่าทางหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ 
ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ความคิด สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมและส่งเสริม 
การเป็นผู้ประกอบการผ่านการแข่งขัน 
Petroleum Pitching 

1. การมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมด้านความคิดใหม่ๆ ความคิด 
เชิงสรา้งสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และ แนวคิดผู้ประกอบการ 

3 

3.6 The teaching and learning processes are 
shown to be continuously improved to 
ensure their relevance to the needs of 
industry and are aligned to the 
expected learning outcomes. 

2 1. ทางหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน มีการน าข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการที่ 
นักศึกษาฝึกงานสหกิจ รวมทั้ง ข้อเสนอแนะจากใช้บัณฑิตและศิษย์มา ประกอบ
ในการพัฒนาการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง 

1. กระบวนการได้มาซึ่ งความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยเฉพาะ 
ภาคอุตสาหกรรม และบทบาทของ หลักสูตรในวางแผนการจัดการเรียนการ สอน
ในแต่ละรายวิชาที่ผลักดันให้ผู้เรยีนบรรลุตาม PLOs 

3 

4 Criterion 4 
Student Assessment 

2   3 

4.1 A variety of assessment methods are 
shown to be used and are shown to be 
constructively aligned to achieving the 
expected learning outcomes and the 
teaching and learning objectives. 

2 1. หลักสูตรมีการประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลายวิธีการ 1. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่  หลากหลายและสอดคล้องกับ CLOs 
(จากการตรวจสอบ มคอ.3 พบว่า เป็น การคัดลอกจาก TQF ในเล่ม มคอ.2 มาสู่
รายวิชา และไม่ได้ท าการประเมินผลที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การ 
เรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ) 

3 

4.2 The assessment and assessment-appeal 
policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and 
applied consistently. 

3 1. จากการสัมภาษณ์และ SAR พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีการด าเนินการจัดท า มคอ. 
3 และมีการแจ้งเกณฑ์การประเมินให้แก่ นักศึกษาทราบ และมีช่องทางการ
อุทธรณ์ โดยส่งค าร้องโดยการท าบันทึกผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษา และล าดับความ
เห็นชอบ จากหน .หลักสูตร หน.สาขา รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและคณบดี 
ด าเนินการเก็บ รวบรวมข้อมูลและเข้าที่ประชุมกรรมการ สอบสวนเพื่อ
ด าเนินการต่อไป นอกจากนี้ จากเว็บไซด์ของส านักส่งเสริมวิชาการและ งาน
ทะเบียน/คณะฯ แสดงข้อมูลคู่มือ นักศึกษา ระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น 

1. การประเมินระบบการอุทธรณ์และประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ของ
นักศึกษา 

3 

4.3 The assessment standards and 
procedures for student progression and 
degree completion, are shown to be 
explicit, communicated to students, 
and applied consistently. 

3 1. อาจารย์ผู้สอนท าการก าหนดมาตรฐาน ขั้นตอนและกระบวนการประเมิน เพื่อ 
วัดผลการเรียนรู้ แล้วสื่อสารให้ผู้เรียน รับทราบล่วงหน้าก่อนการประเมิน 

1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินอย่างมีมาตรฐานและคง เส้น
คงวา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาของผู้เรยน เป็นหลัก และส าเร็จการศึกษาตามที่ หลักสูตร
ก าหนด 

3 
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4.4 The assessments methods are shown to 
include rubrics, marking schemes, 
timelines, and regulations, and these 
are shown to ensure validity, reliability, 
and fairness in assessment. 

2 1. จากข้อมูล SAR พบว่ามีการประเมินแบบอิงเกณฑ์ 1. การมีความยุติธรรม และ ความคงเส้นคงวา ของวิธีการประเมินผลผู้เรียน โดยมี
การใช ้rubrics, marking scheme และ ระเบียบข้อบังคับเป็นหลักก ากับ 

3 

4.5 The assessment methods are shown to 
measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 

2 1 จากการสัมภาษณ์อาจารย์/นักศึกษาและ SAR พบว่าทางหลักสูตรมีการวัด
ประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชาและการ ประเมินสมรรถนะผู้เรียนก่อน
จบการศึกษา 

1. การวัดผลประเมินผล ของแต่ละรายวิชาเน้นถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ที่ ก าหนดไว้ใน 
CLOs ของแต่ละรายวิชา ซึ่งเมื่อวัดผลสมฤทธิ์ CLOs ของทุก รายวิชาแล้ว ต้อง
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์PLOs ทั้งหมดของหลักสูตรด้วย 

3 

4.6 Feedback of student assessment is 
shown to be provided in a timely 
manner. 

3 1. จากการสัมภาษณ์อาจารย์และ SAR พบว่ามีการด าเนินการในการแจ้งผลการ 
ประเมินให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ที่ ปรึกษามีบทบาท ในการก ากับติดตาม ให้ 
ค าปรึกษานักศึกษา 

1. วิธีการและช่วงเวลาที่มีการ Feedback ผลการประเมิน อย่าง เหมาะสมและ
ทันท่วงทีต่อการเรียนรู้ ของนักศึกษาต่อการบรรลุ CLOs ของ รายวิชา 

3 

4.7 The student assessment and its 
processes are shown to be continuously 
reviewed and improved to ensure their 
relevance to the needs of industry and 
alignment to the expected learning 
outcomes. 

2 1. อาจารยผ์ูส้อนด าเนินการจัดท า มคอ.5 ในทุกภาคการเรียน 1. การทบทวน และ การปรับปรุง เป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมนิ  ที่ 
สอดคล้องกับเป้าหมายของ  CLOs แต่ ละรายวิชา โดยพิจารณาวิธีการและ 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน รวมถึงการพิจารณาว่า สอดคล้องกับความตองการ 
ของภาคอุตสาหกรรมด้วย 

3 

5 Criterion 5 
Academic Staff 

3   3 

5.1 The programme to show that academic 
staff planning ( including succession, 
promotion, re- deployment, 
termination, and retirement plans)  is 
carried out to ensure that the quality 
and quantity of the academic staff fulfil 
the needs for education, research, and 
service. 

3 1. ทางหลักสูตรฯ มีการก าหนดอัตราก าลังในการทดแทนอัตราที่ขาดไปยังคณะ
และ มหาวิทยาลัย รวมทั้งการวางแผนในการ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาย
วิชาการ ในด้านการศึกษา งานวิชาการ และงาน บริการ การส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนา ตนเองในการศึกษาต่อหรือการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

1. การวิเคราะห์อัตราก าลัง ส าหรับแผนอัตราก าลัง ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้
เหมาะสมกับการท างานของ อาจารย์ในหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งภาระ การเรียนการ
สอน วิจัย และบริการ วิชาการ 

3 

5.2 The programme to show that staff 
workload is measured and monitored to 
improve the quality of education, re 
search, and service. 

3 1. ทางหลักสูตรฯ มีการก าหนดและการเก็บข้อมูลภาระงานสอน เพื่อน ามาสู่การ 
พัฒนาด้านการศึกษา งานวิชาการ และ งานบริการ 

1. การวัดและตดตามปริมาณภาระงานของอาจารย์ที่ครอบคลุมทั้งคุณภาพด้าน 
การเรียนการสอน ด้านวิจัย และบริการ วิชาการ 

3 
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5.3 The programme to show that the 
competences of the academic staff are 
determined, evaluated, and 
communicated. 

3 1. ทางหลักสูตรฯ มีการก าหนดการพัฒนาบุคลาการสายวิชาที่ส่งเสริมความ
เชี่ยวชาญ ให้แก่หลักสูตร นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติฯ คณะฯ มีการ
ก าหนดสมรรถนะของหลักและสมรรถนะรองของ อาจารย์ผู้สอน ที่ครอบคลุมใน
ด้านงาน สอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 

1. การน าข้อมูลผลการประเมินมาวิเคราะห์ และส่ือสารเพื่อให้เกิดการ พัฒนา 3 

5.4 The programme to show that the duties 
allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, 
experience, and aptitude. 

3 1. ทางหลักสูตรฯ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผดชอบหลักสูตร 
รวมทั้งการมอบหมายงานตรงตาม ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

1. การแสดงข้อมูลรายละเอียดความเชี่ยวชาญและภาระงานของอาจารย์ทุก ท่าน
อย่างชัดเจน 

3 

5.5 The programme to show that 
promotion of the academic staff is 
based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and 
service. 

3 1. ทางคณะ/มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลา การสายวิชาการครอบคลุมทั้งภาระงาน ด้านการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

1. ระบบพิจารณาการเลื่อนต าแหน่งส าหรับบุคลากรสายวิชาการอย่าง ยุติธรรม 
โดยพิจารณาจากการสอน การ วิจัย และ การบริการวิชาการ 

3 

5.6 The programme to show that the rights 
and privileges, benefits, roles and 
relationships, and accountability of the 
academic staff, taking into account 
professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and 
understood. 

3 1. ทางคณะ มีการท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับบุคลากรและมีช่องทางการ 
ร้องเรียนและอุทธรณ์ร้องทุกข์ผลการ ประเมิน โดยการประเมินมีความเที่ยง 
ธรรมและตรวจสอบได้ 

1. การรับรู้สิทธิ์ ผลประโยชน์ บทบาท ความสัมพันธ์ รวมถึงความเป็นมืออาชีพ 
ความมีอิสระทางด้านวิชาการ ที่ถูก นิยามและเกิดความเข้าใจ ในบุคลากร สาย
วิชาการของหลักสูตร 

3 

5.7 The programme to show that the 
training and developmental needs of 
the academic staff are systematically 
identified, and that appropriate training 
and development activities are 
implemented to fulfil the identified 
needs. 

2 1. ทางคณะฯ มีการส่งเสริมให้ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร 1. การพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของอาจารย์ในการพัฒนาตนเองรวมถึงการ 
อบรมต่าง ๆ 
2. ระบบการจัดสรรและด าเนินการเพื่อ ตอบสนองการอบรมและการพัฒนาของ 
อาจารย์อย่างเหมาะสม 

3 

5.8 The programme to show that 
performance management including 
reward and recognition is implemented 
to assess academic staff teaching and 
research quality. 

3 1. ทางคณะ/มหาวิทยาลัย มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่ บุคลากร 

1. ระบบการสนับสนุน และระบบติดตามดูแลเรื่องสมรรถนะของอาจารย์ ด้านการ
สอนและการด าเนินการวิจัยอย่างมี คุณภาพยิ่งขึ้น 

3 
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6 Criterion 6 
Student Support Services 

3   3 

6.1 The student intake policy, admission 
criteria, and admission procedures to 
the programme are shown to be clearly 
defined, communicated, published, and 
up-to-date. 

3 1. ทางหลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย มีเว็บไซต์ส าหรับกระบวนการรับเข้า 
ประกาศเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา ขั้นตอนกระบวนการรับสมัคร สื่อสารไปยัง 
ผู้สนใจ และข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

1. การแสดงข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจนและปรับให้เป็นปัจจุบัน ทุก
ช่องทางของสื่อ 

3 

6.2 Both short-term and long-term planning 
of academic and nonacademic support 
services are shown to be carried out to 
ensure sufficiency and quality of 
support services for teaching, research, 
and community service. 

3 1. ทางหลักสูตรมีการวางแผนการพัฒนาการให้บริการนักศึกษาทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวร่วมกับคณะฯ ทั้งแง่วิชาการและการ ใช้ชีวิตของนักศึกษา 

1. แผนระยะสั้น ระยะยาว ต่อการจัดบริการสภาพแวดล้อม และสวัสดิการ ต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการวิจัยของนักศึกษา งานบริการ
นักศึกษา 

3 

6.3 An adequate system is shown to exist 
for student progress, academic 
performance, and workload monitoring. 
Student progress, academic 
performance, and workload are shown 
to be systematically recorded and 
monitored.  Feedback to students and 
corrective actions are made where 
necessary. 

3 1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีระบบสารสนเทศส าหรับอาจารย์และ 
นักศึกษาที่สามารถดูแลติดตามผลการ เรียน อ านวยความสะดวกในการยื่นค า
ร้อง ผ่านระบบออนไลน์ การเก็บข้อมูลการ ระบบประเมินความพึงพอใจสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู ้และการให้บริการด้าน ต่าง ๆ 

1. พิจารณาระบบติดตามความก้าวหน้าการเรียน สมรรถนะทางวิชาการ และ 
ภาระการเรียนของนักศึกษา เพื่อการ ปรับปรุงและพัฒนานักศึกษา 

3 

6.4 Co- curricular activities, student 
competition, and other student support 
services are shown to be available to 
improve learning experience and 
employability. 

3 1. หลักสูตรฯ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเสริมทักษะที่สามารถน าไปใช้ในการ
ท างาน ได้ มีการอบรมโดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงมาให้ความรู้ การ
ส่งเสริม การเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ 

1. การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา ต่อการพัฒนาทักษะผ่าน 
กิจกรรมและประสบการณ์ และการ ส่งผลต่อการได้งานท าในอนาคต 

3 

6.5 The competences of the support staff 
rendering student services are shown to 
be identified for recruitment and 
deployment.  These competences are 
shown to be evaluated to ensure their 

2 1. กระบวนการรับเข้าของบุคลากรสายสนับสนุนมีการก าหนดเกณฑ์และ 
คุณสมบัติ  โดยมีกระบวนการภายใต้การ  ดูแลของกองบริหารงานบุคล 
มหาวิทยาลัย ฯ 

1. จากการสัมภาษณ์พบว่าบุคลากรหลายท่านไม่สามารถระบุการก าหนด 
สมรรถนะเฉพาะของการท างานใน หน้าที่ที่ตนเองรับผดชอบได้ 

3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

continued relevance to stakeholders 
needs.  Roles and relationships are 
shown to be well- defined to ensure 
smooth delivery of the services. 

2. ทางคณะ/มหาวิทยาลัย มีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 
รวมทั้งการน าผลการประเมินความพึง พอใจของการให้บริการมาประกอบการ 
พิจารณา เพื่อเป็นการพัฒนาในให้บริการ 
ต่อไป 

6.6 Student support services are shown to 
be subjected to evaluation, 
benchmarking, and enhancement. 

2 1. มีการเก็บข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ และสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ น าผลการประเมินดังกล่าวมา  วิเคราะห์และพัฒนา
กระบวนการในการ 
ให้บริการนักศึกษา 

1. การประเมิน การบริการที่เป็นสิ่ง สนับสนุนนักศึกษา การเทียบเคียงกับคู่ เทียบ 
เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพที่ดี ยิ่งขึ้น 

3 

7 Criterion 7 
Facilities and Infrastructure 

3   3 

7.1 The physical resources to deliver the 
curriculum, including equipment, 
material, and information technology, 
are shown to be sufficient. 

3 1. มีห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้องกิจกรรม ห้องโครงงาน อุปกรณ์และ
สิ่ง อ านวยความสะดวก และระบบสารสนเทศ มาจาก 3 แหล่งคือ มหาวิทยาลัย 
คณะฯ 
และสาขาวิชาฯ 

1. จากการสัมภาษณ์นักศึกษาและศิษย์เก่า พบว่าพ้ืนที่ใช้สอยไม่เพียงพอ 3 

7.2 The laboratories and equipment are 
shown to be up- to- date, readily 
available, and effectively deployed. 

3 1. จากรายงาน Sar พบว่าห้องปฏิบัติการพร้อมใช้งาน 1. แนวทางการจัดห้องปฏิบัติการและเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นให้เพียงพอ พร้อม
ใช ้และเหมาะสมกับการใช้งาน 

3 

7.3 A digital library is shown to be set-up, in 
keeping with progress in information 
and communication technology. 

3 1. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในทรัพยากรห้องสมุด 1. พิจารณาการจัดการช่องทางทรัพยากร วิธีการและการเข้าถึง ของการ เรียนรู้
ทางออนไลน์ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียนได้สะดวกขึ้น
และเหมาะสมกับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

3 

7.4 The information technology systems 
are shown to be set up to meet the 
needs of staff and students. 

3 1. คณะ/มหาวิทยาลัยมีการด า เนินการปรับปรุ งระบบสารสนเทศของ 
มหาวิทยาลัย โดยการน าข้อเสนอแนะจาก ความต้องการของนักศึกษาและ
บุคลากร 

1. การประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนทรัพยากรการ เรียนรู้ การ
วิจัย และการบริการวิชาการ ให้กับบุคลากรและผู้เรยีน 
2. ระบบสารสนเทศมีปัญหาการใช้งาน เช่น ระบบ LMS 

3 

7.5 The university is shown to provide a 
highly accessible computer and 
network infrastructure that enables the 
campus community to fully exploit 
information technology for teaching, 
research, service, and administration. 
 
 
 

3 1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายสัญญาณ  Wifi เพื่อ
สนับสนุนการ จัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการ ให้บริการ 

1. พิจารณาการให้บริการอุปกรณ์โครงสร้างระบบเครือข่ายที่มี ประสิทธิภาพ 
ที่เหมาะสมและ ครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงการมี WIFI hotspots ที่ครอบคลุมพื้นที่ 
ที่นักศึกษา และบุคลากรปฏิบัติงาน 

3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

7.6 The environmental, health, and safety 
standards and access for people with 
special needs are shown to be defined 
and implemented. 

3 1. หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความ 
ปลอดภัย รวมทั้งการบริการผู้ที่มีความ ต้องการพิเศษ 

1. การแสดงข้อมูลรายละเอียดให้ครบทุกด้าน 3 

7.7 The university is shown to provide a 
physical, social, and psychological 
environment that is conducive for 
education, research, and personal well-
being. 

3 1. หลักสูตรมีการจัด พื้นที่ท างานร่วมกัน มีการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา และคณะก็มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการ
ท ากิจกรรม 

1. ข้อมูลรายละเอียดและการประเมินการจัดสรรพื้นที่ สภาพแวดล้อมทางสังคม
และสภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา ส าหรับนักศึกษา เพื่อการส่งเสริมการเรียนการ
สอน การท าวิจัย และคุณภาพชีวิต 

3 

7.8 The competences of the support staff 
rendering services related to facilities 
are shown to be identified and 
evaluated to ensure that their skills 
remain relevant to stakeholder needs. 

3 1. ทางคณะ/มหาวิทยาลัย มีการก าหนดสมรรถนะในการรับเข้า  ภาระงาน 
บทบาท หน้าที่ การประเมินผลการท างาน ของ บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวกับ
สิ่งอ านวย ความสะดวกและการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. จากการสัมภาษณ์พบว่าบุคลากรขาดความเข้าใจเนื่องบทบาทหน้าที่  และ 
สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการ ปรับปรุงการให้บริการที่ตรงตามความ 
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 

7.9 The quality of the facilities ( library, 
laboratory, IT, and student services) are 
shown to be subjected to evaluation 
and enhancement. 

2 1. ทางคณะ/มหาวิทยาลัย มีการเก็บข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจต่อ 
ห้องปฏิบัติการ ไอที การให้บริการ นักศึกษา และท าการวิเคราะห์เพื่อน ามา 
พัฒนาการให้บริการ 

1. การประเมิน เกี่ยวกับห้องเรียน อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีการ
สอน หอสมุด เทคโนโลยี สารสนเทศ และการบริการนักศึกษา เพื่อการปรับปรุง 
และพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น 

3 

8 Criterion 8 
Output and Outcomes 

2   3 

8.1 The pass rate, dropout rate, and 
average time to graduate are shown to 
be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

2 1. มีระบบ กลไก ในการเก็บข้อมูลอัตราการรับเข้า อัตราการส าเร็จการศึกษา 
อัตรา การตกออก 

1. การวิเคราะห์ และการน าผลวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ อัตราการตกออก และ 
อัตราการส าเร็จการศึกษา มาท าให้เกิด กลไก ในการพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
2. การก าหนดคู่เทียบในหลักสูตรอื่นที่ เป็นสาขาใกล้เคียงกัน ที่มีผลของอัตรา การ
คงอยู่อัตราการตกออก และอัตราการส าเร็จการศึกษา ที่ดีกว่า แล้วน าผลการ
เทียบเคียงมาด าเนินการให้เกิดการพัฒนา 

3 

8.2 Employability as well as self-
employment, entrepreneurship, and 
advancement to further studies, are 
shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 
 
 

2 1. มีระบบ กลไก ในการเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท า รายได้ แบบประเมินความ
พึง พอใจของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า 

1. วิเคราะห์ข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิต ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี การศึกษา 
พร้อมเทียบเคียงผลการ วิเคราะห์กับคู่เทียบ โดยการเลือกคู่ เทียบที่มีผลการ
ด าเนินงานที่ดีกว่า เพื่อการพัฒนา 

3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

8.3 Research and creative work output and 
activities carried out by the academic 
staff and students, are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

2 1. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ เรียนมีการพัฒนา
ผลงานวิจัย 

1. การติดตามและรวบรวมผลงานวิจัย ผลงานเชิงสร้างสรรค์ และ ผลงาน กิจกรรม
ทางวิชาการวิชาการ ของ นักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตร มา วิเคราะห์ผล 
น าเสนอผลย้อนหลังอย่างนี้ 5 ปีการศึกษา พร้อมเทียบเคียงกับคู่ เทียบ เพื่อการ
พัฒนา 

3 

8.4 Data are provided to show directly the 
achievement of the programme 
outcomes, which are established and 
monitored. 

2 1. หลักสูตรมีการจัดสอบสมรรถนะผู้เรียนก่อนจบการศึกษา ประกอบด้วย 
สมรรถนะภาษาอังกฤษ สมรรถนะ ICT3 และสมรรถนะเฉพาะ 

1. การแสดงข้อมูลที่บ่งบอกถึงการบรรลุผลที่คาดหวังของหลักสูตร โดย การ
วิเคราะห์ข้อมูล การบรรลผุ ลของ PLOs แต่ละข้อ ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ ผู้เรียน
ผ่านการวัดการประเมินผลใน รายวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน หลักสูตร 
พร้อมแสดงข้อมูลข้างต้น ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

3 

8.5 Satisfaction level of the various 
stakeholders are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

2 1. คณะฯ มีการเก็บข้อมูล จากแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย จากกลุม่ นักศึกษากลุม่อาจารย์ กลุ่มผูใ้ช้บัณฑิต กลุม่สถานประกอบการ 
และบัณฑิต 

1. การมีระบบกลไก  และตัวบ่ งชี้  ที่ ใช้ ในการวัดระดับความพึงพอใจของ 
Stakeholder ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มาวิเคราะห์ ก ากับ ติดตาม
ข้อมูล ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี การศึกษา และเทียบกับคู่เทียบ เพื่อให้ เกิดการ
พัฒนาและน าไปสู่การมระดับ ความพงึพอใจที่สูงขึ้น ของStakeholder ต่อไป 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

53/64 
 

3.3.6 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สมพงษ์  แก้วหวัง  หัวหน้าหลักสูตร 
  นายนวพล  เทพนรินทร์ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

1 Criterion 1 
Expected Learning Outcomes 

3   3 

1.1 The programme to show that the 
expected learning outcomes are 
appropriately formulated in accordance 
with an established learning taxonomy, 
are aligned to the vision and mission of 
the university, and are known to all 
stakeholders. 

3 1. มีการก าหนด PLO ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัยและมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

1. ทบทวนกระบวนการได้มาซึ่ง PLOs ที่สอดคล้องกับ mission/vision ของ
มหาวิทยาลัยและคณะแสดงให้เห็นว่า PLOs มีการออกแบบและถูกสร้างขึ้นอย่าง
เหมาะสม 
2. ทบทวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตรตามหลัก OBE และย้อนกลับไปยังผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ทบทวนกระบวนการก าหนด ELOs ของหลักสูตรโดยสะท้อนว่าสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในประเด็นใด อย่างไร 

3 

1.2 The programme to show that the 
expected learning outcomes for all 
courses are appropriately formulated 
and are aligned to the expected 
learning outcomes of the programme. 

3 1. หลักสูตรมีการถอดความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ PLOs ในชั้นปีที่ 
1 และ ชั้นปีที่ 2 ลงไปสู่รายวิชาของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี และน ามาออกแบบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา CLOs 

1. ทบทวนการย้อนกลับของกระบวบการการพิจารณา PLOกับ YLOs และ CLOs  
2. ทบทวนการพิจารณาขั้นล าดับการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปีจากง่ายไปยากให้ตรงกับ 
PLOs  
3. ทบทวนการบวนการการออกแบบรายวิชาโดยรับฟังจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภาคส่วน 
4. ทบทวนกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูล PLOs ที่สะท้อนจากความต้องการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
5. พิจารณากระบวนการโครงสร้างหลักสูตรให้มีการเรียนรู้เป็นล าดับชั้นและมีความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับปี 1 และ 2 เพื่อให้ผู้เรียนบรรจุ PLOs ของหลักสูตร 

3 

1.3 The programme to show that the 
expected learning outcomes consist of 
both generic outcomes ( related to 
written and oral communication, 
problem- solving, information 
technology, teambuilding skills, etc. ) 
and subject specific outcomes ( related 
to knowledge and skills of the study 
discipline). 

3 1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ที่เป็น
ทักษะทั่วไป (GLOs) และทักษะเฉพาะ (SLOs) 

1. แสดงการย้อนกลับของกระบวบการการพิจารณา SLOs กับ ELOs 
2. แสดงความสมดุลระหว่าง SLOs กับ GLOs พร้อมอธิบายการแบ่งให้ชัดเจน 
3. พิจารณา CLOs แต่ละรายวิชาที่มีความสอดคล้องกับ SLOs และ GLOs 
การแสดงหลักการจ าแนกรายวิชาว่าเป็นกลุ่ม Generic skills หรือ Specific skills 

3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

1.4 The programme to show that the 
requirements of the stakeholders, 
especially the external stakeholders, 
are gathered, and that these are 
reflected in the expected learning 
outcomes. 

3 1. หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวิเคราะห์ เพื่อสะท้อนให้เห็นความ
ต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่สถานประกอบการ (1)บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (2)บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
(3)บริษัท พีเวล บิสสิเนส จ ากัด และอาจารย์ในหลักสูตร น าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาออกแบบหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

1. แสดงกระบวนการการพิจารณา ได้มาซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี High power 
และ Low power   
2. แสดงการวิเคราะห์ผลของ KM ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มี High power และ Low power   
3. แสดงช่องทางการสื่อสารของหลักสูตรและรายวิชาที่เรียนไปยังผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ 
4. การก าหนดประเด็นที่ใช้ในการส ารวจความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 

1.5 The programme to show that the 
expected learning outcomes are 
achieved by the students by the time 
they graduate. 

3 1. หลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยนักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบสมถนะพ้ืนฐานที่หลักสูตรก าหนด 

1. แสดงกระบวนการได้มาซึ่ง PLOs แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาในแต่ละชั้นปีได้บรรลุ 
PLOs ของหลักสูตร 
2. ดัชนชีี้วัดความส าเร็จของ PLOs ของหลักสูตรในขณะที่นักศึกษาเรียนอยู่  

3 

2 Criterion 2 
Programme Structure and Content 

3   3 

2.1 The specifications of the programme 
and all its courses are shown to be 
comprehensive, up- to- date, and made 
available and communicated to all 
stakeholders. 

3 1. หลักสูตรเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีในส่วนของหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2564 และช่องทางการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง Facebook 
และ Website 

1. ทบทวนกระบวนการท าให้ข้อมูลของหลักสูตรมีความเป็นปัจจุบันเพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียสามารถรับทราบข้อมูลของหลักสูตร 
2. แสดงรายละเอียดของหลักสูตรที่ประสงค์เผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
องค์ประกอบของ program spec และ course spec 
3. แสดงกระบวนการทบทวนการเผยแพร่ข้อมูลที่จ าเป็นต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียควร
รับทราบ 

3 

2.2 The design of the curriculum is shown 
to be constructively aligned with 
achieving the expected learning 
outcomes. 

3 1. การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับรายวิชากับ 
Knowledge/ Attitude / Skill ให้สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตรและ 

1. แสดงกระบวนการ alignment ระหว่าง PLOs กับโครงสร้างหลักสูตร 
1. แสดงกระบวนการการออกแบบหลักสูตรทั้งเนื้อหารายวิชา CLOs จาก PLOs 
ของหลักสูตร 
2. ประมวลวิธีการถอด PLOs เพื่อจัดท าโครงสร้างหลักสูตร 
3. พิจารณาการเอา PLOs เป็นตัวตั้ง และออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE 

3 

2.3 The design of the curriculum is shown 
to include feedback from stakeholders, 
especially external stakeholders. 

3 1. หลักสูตรฯ ได้มีการน าข้อมูลที่รวบรวมมาจากผผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียประมวล
และก าหนดรายวิชาต่าง ๆ ตาม PLOs ของหลักสูตร 

1. แสดงกระบวนการออกแบบโครงสร้างของหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียจากทั้งภายในและภายนอก  

3 

2.4 The contribution made by each course 
in achieving the expected learning 
outcomes is shown to be clear. 

3 1. หลักสูตรมีการออกแบบรายวิชาตาม PLOs โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
72 หน่วยกิต โดยรายวิชาของหลักสูตรแบ่งเป็น 3 หมวดวิชา ได้แก่ 1. หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 48 หน่วยกิต และ 3. หมวดวิชา
เลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

1. แสดงกระบวนการออกแบบรายวิชาของหลักสูตรโดยเฉพาะหมวด 2 เป็นไปตาม 
POLs และสะท้อนต่อความต้องการของผู้มีเสียได้ส่วนเสีย  
2. กระบวนการออกแบบรายวิชาของหลักสูตรโดยเฉพาะหมวด 2 มีการออกแบบ
เป็นล าดับชั้นของแต่ละชั้นปี  
3. แสดงให้เห็นว่าทุกรายวิชาของหลักสูตรสามารถผลักดันให้บรรลุ ELOs ได้ 

3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

2.5 The curriculum to show that all its 
courses are logically structured, 
properly sequenced ( progression from 
basic to intermediate to specialised 
courses), and are integrated. 

3 1. หลักสูตรฯ มีแผนการด าเนินการทบทวนล าดับความยากง่ายของรายวิชาโดย
ค านึงถึงล าดับความสัมพันธ์ของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาขั้นกลางและรายวิชาขั้น
สูง 

1. กระบวนการออกแบบโครงสร้างและรายวิชาของหลักสูตรมีการออกแบบเป็น
ล าดับชั้นของแต่ละชั้นปีที่มี่ความสัมพันธ์กันและบรรจุ PLOs อย่างต่อเนื่อง 
 

3 

2.6 The curriculum to have option( s)  for 
students to pursue major and/or minor 
specialisations. 

3 1. หลักสูตรมีการแบ่งกลุ่มวิชาเลือก แบ่งเป็น โมดูล 1 การสื่อสัญญาณ
โทรคมนาคมแบบสื่อสารไร้สาย โมดูล 2 การสื่อสัญญาณโทรคมนาคมแบบ
สื่อสารมีสาย และ โมดูล 3 เครือข่ายและความปลอดภัยและสหกิจรวม 

1. กระบวนย้อนกลับซึ่งได้มาในสาขาหลักและสาขาย่อยของหลักสูตรที่ต้องกับ
ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ทักษะทางภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต้องมีของนักศึกษาทุกคนและนักศึกษาเฉพาะ
สาขาวิชา 

3 

2.7 The programme to show that its 
curriculum is reviewed periodically 
following an established procedure and 
that it remains up-to-date and relevant 
to industry. 

3 1. หลักสูตรมีปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อให้หลักสูตร
พัฒนาให้ทันสมัย 

1. กระบวนการปรับปรุงย่อยของเนื้อหาและทักษะของแต่ละ CLOs ให้สอดคล้อง
กับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดแรงงานที่เป็นปัจจุบัน 

3 

3 Criterion 3 
Teaching and Learning Approach 

2   3 

3.1 The educational philosophy is shown to 
be articulated and communicated to all 
stakeholders.  It is also shown to be 
reflected in the teaching and learning 
activities. 

2 1. หลักสูตรฯ มีปรัชญาการเรียนการสอนและมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียผ่านเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย 

1. การก าหนดหรือทบทวนจัดการเรียนการสอนที่น าปรัชญาการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยมาใช้ในแต่ละรายวิชา 
2. ทบทวนวิธีการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาสัมพันธ์กับ CLOs เพื่อให้บรรจุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาที่ต้องการ 
3. ทบทวนวิธีการการสื่อสารหลักปรัชญาไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 

3.2 The teaching and learning activities are 
shown to allow students to participate 
responsibly in the learning process. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ เปิดรับนักศึกษาครั้งปีการศึกษา 2564 จึงไม่ได้มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนระหว่างเรียนให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน มคอ. 3 

1. การวัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมตาม CLOs/PLOs ที่
ต้องการ 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับ ELO ที่หลักสูตรต้องการและการพัฒนา
และปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PDCA  
2. การวัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมตาม CLOs/PLOs ที่
ต้องการ 
3. นักศึกษาทราบวิธีการสอนและกิจกรรมการสอนที่สัมพันธ์กับ ELO อย่างไร 
4. อธิบายการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการวางแผน วิธีการสอน และการส่งงาน 

3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

3.3 The teaching and learning activities are 
shown to involve active learning by the 
students. 

2 1. เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ เปิดรับนักศึกษาครั้งปีการศึกษา 2564 จึงไม่ได้มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนการเรียนการ
สอนและรูปแบบการสอนให้กับผู้เรียนใน มคอ. 3 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินของกิจกรรมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับ 
CLOs และปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้และรูปแบบการประเมินแบบ PDCA  
2. การประเมินกระบวนการการเรียนรู้และการสอนที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาตามผล
ประเมินการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3. อธิบายการจัดการเรียนการสอนที่แสดงให้เห็นว่าใช้ active learning มากพอ 

3 

3.4 The teaching and learning activities are 
shown to promote learning, learning 
how to learn, and instilling in students 
a commitment for life- long learning 
( e. g. , commitment to critical inquiry, 
information- processing skills, and a 
willingness to experiment with new 
ideas and practices). 

2 1. ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรม LLL Skill ให้ครอบคลุม TQF 
ทั้ง 5 ด้าน 

1. การก าหนดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
หลักสูตรที่สัมพันธ์กับ CLOs และปรับปรุงทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบ PDCA  
2. การประเมินกระบวนการการเรียนรู้และการสอนที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาตามผล
ประเมินการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3. การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแต่
ละรายวิชา/กิจกรรมที่จัดขึ้นในนักศึกษา 
4. อธิบายการกระตุ้นการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย 

3 

3.5 The teaching and learning activities are 
shown to inculcate in students, new 
ideas, creative thought, innovation, and 
an entrepreneurial mindset. 

2 1. หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับ
นวัตกรรม 

1. การออกแบบกิจกรรมหรือการเสริมสร้างทักษะทางด้านนวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และรายวิชาเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียบรรลุตาม 
PLOs ของแต่ละวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลักสูตรต้องการที่เกี่ยวข้องกับ 
ไอเดีย นวัตกรรม ผู้ประกอบการ 
3. อธิบายการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม mindset ให้ผู้เรียน 

3 

3.6 The teaching and learning processes are 
shown to be continuously improved to 
ensure their relevance to the needs of 
industry and are aligned to the 
expected learning outcomes. 

2 1. หลักสูตรฯ ได้น าข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในกลุ่มต่าง ๆ โดยความต้องการของผู้ประกอบการในด้านโทรคมนาคมมาใช้
ในการออกแบบการเรียนการสอน 

1. การมีส่วนร่วมของภาคผู้ประกอบการในการพัฒนานักศึกษาให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต  
2. การทบทวนและการสรรหาผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตที่ต้องกับ PLOs ของ
หลักสูตร 
3. อธิบายกระบวนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

3 

4 Criterion 4 
Student Assessment 

2   3 

4.1 A variety of assessment methods are 
shown to be used and are shown to be 
constructively aligned to achieving the 
expected learning outcomes and the 
teaching and learning objectives. 

2 1. หลักสูตรฯ มีแนวทางและกระบวนการในการประเมินนักศึกษา ตั้งแต่การ
ประเมินระหว่างการศึกษาของนักศึกษาและการประเมินเพื่อส าเร็จการศึกษา 

1. การประเมินวัดผลการเรียนรูท้ั้งวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและครอบคลุม
ถึงการเข้าเรียน ระหว่างเรียนและหลังส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการตามการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ PLOs+ELOs ตามแนวทาง OBE 
2. การทบทวนการสอนและการเรียนรู้ตลอดกิจกรรมทางการเรียนของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับ PLOs  

3 
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3. ระบบและกลไกกลไกที่คอยก ากับให้ทุกรายวิชาใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับ ELO ของรายวิชา 
4. การประเมินและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาว่าได้บรรลุ 
PLOs ตามทีห่ลักสุตรออกแบบ 

4.2 The assessment and assessment-appeal 
policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and 
applied consistently. 

2 1. หลักสูตรฯ มีก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลคะแนนผลการเรียนแก่นักศึกษา 
รวมทั้งกระบวนการร้องเรียน 

1. ทบทวนการสร้างระบบการอุทธรณ์ของหลักสูตรที่สามารถแก้ไขปัญหาได้
เบื้องต้นภายในหลักสูตรเพ่ือจัดการปัญหา/ข้อพิพากษ์ที่เกิดขึ้น 
2. ทบทวนการประเมินคะแนนที่วัดได้ ได้มาอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสิ่งที่วัด
ได้ 
3. การทบทวนกระบวนการการประเมินนักศึกษาก่อนเรียนและหลักเรียนเพื่อวัดผล
ความส าเร็จ 
4. การพัฒนาระบบการประเมินให้มีความชัดเจนและสามารถวัดได้อย่างเป็น
รูปธรรมตลอดหลักสูตร 

3 

4.3 The assessment standards and 
procedures for student progression and 
degree completion, are shown to be 
explicit, communicated to students, 
and applied consistently. 

2 1. หลักสูตรฯ มีก าหนดขั้นตอนในการประเมินผู้เรียนในการติดตามความก้าวหน้า
ระหว่างการศึกษาและก่อนส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน 

1. ทบทวนกระบวนการมาตรฐานการประเมินวัดผลการเรียนรู้ของรายวิชาและ
สื่อสารกับนักศึกษา 
2. การวัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของ
นักศึกษาแต่ละช่วงเวลา 
3. ทบทวนการตัดเกรดของรายวิชาแบบอิงกลุ่ม/อิงเกณฑ์ 
4. ประเมินคะแนนที่วัดได้ ได้มาอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสิ่งที่วัดได้ 
5. ทบทวนกระบวนการประเมินวัดผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่มีอาจารย์สอนหลาย
คนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและการรับรู้กฎเกณฑ์การประเมินเหมือนกัน 

3 

4.4 The assessments methods are shown to 
include rubrics, marking schemes, 
timelines, and regulations, and these 
are shown to ensure validity, reliability, 
and fairness in assessment. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1. หลักสูตรมีกระบวนการประเมินผลผู้เรียนโดยสอบกลางภาคและการสอบ
ปลายภาค รวมทั้งการน าเสนองาน 

1. ทบทวนวิธีการประเมินและหลักเกณฑ์การประเมินต่อนักศึกษาในหลีกสูตรให้
เกิดความความถูกต้อง สามารถตรวจสอบย้อนกลับผลการประเมิน รวมทั้งความ
ความน่าเชื่อถือและระบบความยุติธรรมในวิธีการประเมิน 
2. ทบทวนกระบวนการทวนสอบโดยสามารถย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นทางไปยัง
ปลายทาง รวมทั้งการประเมินเพื่อการพัฒนาวิธีการให้คะแนน การแบ่งล าดับ
คะแนนของแต่ละรายวิชาให้มีความเสมอภาคทั้งหลักสูตร 
3. การก าหนดเกณฑ์การประเมินผล (Scoring Rubrics) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในรายวิชา หรือการก าหนดเกณฑ์การประเมินในกิจกรรม การเรียนการสอน เช่น 
กิจกรรมการน าเสนอ เป็นต้น 

3 
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4.5 The assessment methods are shown to 
measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 

1 1. หลักสูตรฯ มีการก าหนดวิธีการประเมินเพื่อวัดผลส าเร็จตาม PLOs ของ
หลักสูตร 

1. กระบวนย้อนกลับการสอนที่สอดคล้องกับ POLs ของหลักสูตร โดยน าไปบรรจุ
ลงในแต่ละรายวิชาที่ก าหนดของหลักสูตร 
2. การบวนการย้อนกลับระหว่างวิธีการสอนและวิธีการประเมินรวมทั้งระดับ
คะแนนที่วัดผล 

3 

4.6 Feedback of student assessment is 
shown to be provided in a timely 
manner. 

2 1. หลักสูตรฯ มีก าหนดอาจารย์ในรายวิชาจะมีการให้ข้อมูลป้อนป้อนกลับ 
(Feedback) หลังจากน าเสนอเพื่อให้นักศึกษาสามารถน าข้อมูลไปปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 

1. กระบวนการย้อนกลับของการวัดผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้นักศึกษาสามารถมีเวลาเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ทัน 
2. การสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อ การพัฒนาปรับปรุงทันเวลาในทุก
รายวิชาของ หลักสูตร 

3 

4.7 The student assessment and its 
processes are shown to be continuously 
reviewed and improved to ensure their 
relevance to the needs of industry and 
alignment to the expected learning 
outcomes. 

1 1. หลักสูตรมีการวางแผนการทบทวนปรับปรุงประเมินผู้เรียนตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ 

1. กระบวนการย้อนกลับของการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละรายวิชา
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและ PLOs  

3 

5 Criterion 5 
Academic Staff 

3   3 

5.1 The programme to show that academic 
staff planning ( including succession, 
promotion, re- deployment, 
termination, and retirement plans)  is 
carried out to ensure that the quality 
and quantity of the academic staff fulfil 
the needs for education, research, and 
service. 

3 1. หลักสูตรมีการวางแผนอัตราก าลังของอาจารย์ของบุคลากรสายวิชาการทั้ง
แผนระยะส้ัน 1 ปี และระยะยาว 5 ปี 

1. การทบทวนระบบที่ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาให้มีการพัฒนาตามความต้องการ
ของหลักสูตรและความต้องการของแต่ละบุคลากรเพื่อตอบสนองด้านการเรียนการ
สอน วิจัยและบริการวิชาการ 
2. การวางแผนอัตราก าลังคนที่หลักสูตรต้องการให้สอดคล้องกับการเกษียณและ
การสร้างระบบประกันความเสี่ยงในกรณขีองบุคลากรลาออก   

3 

5.2 The programme to show that staff 
workload is measured and monitored to 
improve the quality of education, re 
search, and service. 

2 1. หลักสูตรวางแผนในการด าเนินการในการวัดและติดตามปริมาณของบุคลากร
สายวิชาการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงานด้านการศึกษา การวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

1. การส่งเสริมและรักษาอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเพื่องานด้านการศึกษา 
วิจัยและบริการวิชาการที่สนองต่อหลักสูตร 
2. กระบวนการการทบทวนและวางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการเข้าเรียนใน
แต่ละปีของนักศึกษาและจ านวนอาจารย์ที่ปฎิบัติหน้าที่จริง 
3. การติดตามข้อมูลย้อนหลังของภาระงานและ อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
อย่างน้อย 3-5 ปีย้อนหลัง เพื่อการพัฒนาคุณภาพในภารกิจ ทั้งสามด้าน 

3 
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5.3 The programme to show that the 
competences of the academic staff are 
determined, evaluated, and 
communicated. 

3 1. หลักสูตรมีการก าหนดสมรรถนะความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและมี
การสื่อสารไปยังบุคลากร 

1. การก าหนด competence ให้เหมาะสมต่อสมรรถนะ ของแต่ละรายบุคคลตาม
ความสามารถและระยะเวลาท างานให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมต่อการประเมิน
ของบุคคลากร 
2. การพิจารณา competences แต่ละรายบุคคลากรสอดคล้องกับการพัฒนา
ตนเองในหน้าที่ด้านวิชาการ การสอนและบริการวิชาการ 
3. กระบวนการที่บุคลลากรรับทราบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและ
เข้าใจในการปฏิบัติ 
4. การสื่อสารย้อนกลับของบุคคลกรต่อ competences 

3 

5.4 The programme to show that the duties 
allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, 
experience, and aptitude. 

2 1. หลักสูตรมีการก าหนดต าแหน่งหน้าที่และจัดสรรบุคลากรวิชาการที่มีความ
เหมาะสมกับคุณสมบัติให้ตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

1. ทบทวนกระบวนการการมีส่วนรวมของอาจารย์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นไป
ตามความต้องการและความถนัด โดยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของหลักสูตร 
2. แสดงระบบการมอบหมายภาระงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ตรงกับ
คุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญของผู้สอน ตามความต้องการ/จ าเป็นของหลักสูตร 

3 

5.5 The programme to show that 
promotion of the academic staff is 
based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and 
service. 

2 1. หลักสูตรมีการวางแผนในการวัดและประเมินผล ในการเลื่อนต าแหน่งของ
บุคลากรสายวิชาการ 

1. กระบวนการการติดตามและส่งเสริมใหบุ้คลากรทางด้านงานวิจัย 
2. การทบทวนและส่งเสริมผลงานวิจัยที่มีคุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิม 
3. การทบทวนแผนการด าเนินงานด้านการวิจัยและก าหนดทิศทางการวิจัยให้
สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
4. แสดงระบบในการโปรโมตอาจารย์ผู้สอนอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีกระบวนการ
พิจารณาที่โปรง่ใส และเป็นไปตามพันธกิจของหลักสูตร 

3 

5.6 The programme to show that the rights 
and privileges, benefits, roles and 
relationships, and accountability of the 
academic staff, taking into account 
professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and 
understood. 

2 1. หลักสูตรมีการก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ให้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

1. ทบทวนกระบวนการการมีส่วนรวมของอาจารย์ในการก าหนดสิทธิประโยชน์และ
ความต้องการพื้นฐาน 

3 

5.7 The programme to show that the 
training and developmental needs of 
the academic staff are systematically 
identified, and that appropriate training 
and development activities are 
implemented to fulfil the identified 
needs. 

2 1. หลักสูตรมีแผนในการพัฒนาอาจารย์ส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
และคณะได้น าข้อมูลที่ส ารวจมาวิเคราะห์ความต้องการของหลักสูตร 

1. กระบวนการทบทวนระบบและเงื่อนไขกฎเกณฑ์ในการสิ่งเสริมพัฒนากิจกรรม
ทางวิชาการให้ตรงกับความต้องการของหลักสูตร 
2. กระบวนการการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับแผนของหลักสูตรตามวงจรควบ
คุณคุณภาพ (PDCA) 
3. แสดงข้อมูลกิจกรรมฝึกอบรมทั้งที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
งบประมาณ ขั้นตอน กรอบเวลา 

3 
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5.8 The programme to show that 
performance management including 
reward and recognition is implemented 
to assess academic staff teaching and 
research quality. 

3 1. หลักสูตรมีการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการลการปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณาความดีความชอบให้รางวัลหรือให้ยกย่องเกียรติคุณ 

1. กระบวนส่งเสริมและยกย่องบุคลากรของหลักสูตรเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจใน
การท างานของบุคคลากร 
2. กระบวนการการรับรู้ประชาสัมพันธ์บุคคลากรที่ท าผลงานและรางวัลให้
หน่วยงานภาคนอกรับทราบ 

3 

6 Criterion 6 
Student Support Services 

2   3 

6.1 The student intake policy, admission 
criteria, and admission procedures to 
the programme are shown to be clearly 
defined, communicated, published, and 
up-to-date. 

3 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีกระบวนการก าหนดและเผยแพร่แผนการ
รับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา
ในหลักสูตรฯ ตามเล่มหลักสูตร มคอ. 2 

1. ทบทวนกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรไปยังผู้ที่ต้องการศึกษา
และกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรต้องการ 
2. ทบทวนรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยต่อผู้ที่หลักสูตรต้องการเข้าศึกษา 
3. การทบทวนความส าเร็จของโครงการการรับนักศึกษาและการสร้างดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จแต่ละโครงการการรับนักศึกษา 
4. ทบทวนกระบวนขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษาที่เข้ามาที่ต้องที่หลักสูตรต้องการ 
รวมถึงเกณฑ์การรับเข้า 
5. กระบวนการการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าศึกษาโดยการวัดผู้เข้าศึกษาต่อที่มีหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาที่เท่าเทียมกัน 

3 

6.2 Both short-term and long-term planning 
of academic and nonacademic support 
services are shown to be carried out to 
ensure sufficiency and quality of 
support services for teaching, research, 
and community service. 

2 1. หลักสูตรวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของด้านบริการสนับสนุนทาง ด้าน
วิชาการและด้านการสอน 

1. การสร้างระบบย้อยกลับของนักศึกษาต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพที่
จ าเป็นของนักศึกษา 
2. การให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยเหลือนักศึกษาให้เกิดการ
เรียนรู ้
3. แสดงการก ากับคุณภาพของการวางแผนการบริการผู้เรียนให้เป็นไปตามพันธกิจ
หลัก 

3 

6.3 An adequate system is shown to exist 
for student progress, academic 
performance, and workload monitoring. 
Student progress, academic 
performance, and workload are shown 
to be systematically recorded and 
monitored.  Feedback to students and 
corrective actions are made where 
necessary. 

2 1. หลักสูตรวางแผนระบบการติดตามความก้าวหน้า การติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาอย่างเป็นระบบ 

1. การสร้างระบบติดตามนักศึกษาในระหว่างเรียน ที่สะท้อนว่ามีการบันทึกอย่าง
เป็นระบบ 
2. ทบทวนกระบวนขั้นตอนการติดตามนักศึกษาในด้านการเรียน ภาระการเรียน
ของนักศึกษา 
3. การสร้างระบบติดตามนักศึกษาในระหว่างเรียนและการสร้างภาระงานของ
นักศึกษาระหว่างเรยีนของหลักสูตรให้มีความเหมาะสม 
การประเมินผลการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียน ภาระงานอ่ืน ๆ 

3 
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6.4 Co- curricular activities, student 
competition, and other student support 
services are shown to be available to 
improve learning experience and 
employability. 

2 1. หลักสูตรวางแผนกิจกรรมหลักสูตรให้สอดคล้องกับ PLOs หรือ LLL ของ
หลักสูตร 

1. การสร้างระบบย้อยกลับของนักศึกษาต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพที่
จ าเป็นต่อการจ้างงานและศักยภาพที่นักศึกษาต้องการ 

3 

6.5 The competences of the support staff 
rendering student services are shown to 
be identified for recruitment and 
deployment.  These competences are 
shown to be evaluated to ensure their 
continued relevance to stakeholders 
needs.  Roles and relationships are 
shown to be well- defined to ensure 
smooth delivery of the services. 

3 1. หลักสูตรมีการก าหนดสมรรถนะและความสามารถของเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน  

1. การสร้างกระบวนการย้อนกลับของความเห็นบุคลากรต่อการพัฒนา 
2. การวางแผนอัตราก าลังคนที่หลักสูตรต้องการให้สอดคล้องกับการเกษียณและ 
การสร้างระบบประกันความเสี่ยงในกรณีของบุคลากรลาออก 
3. แสดงให้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนการรับบุคลากรสายสนับสนุนเข้าท างาน และการ
ประเมินสมรรถนะ 

3 

6.6 Student support services are shown to 
be subjected to evaluation, 
benchmarking, and enhancement. 

2 1. หลักสูตรวางแผนการประเมินผลการทบทวนประเมินผลการให้บริการ
นักศึกษา 

1. การสร้างทางด้านสนับสนุนนักศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยมีการประเมิน พัฒนาและ
คู่เทียบ  
2. แสดงการแนวทางการประเมินและพัฒนา/ปรับปรุงการบริการตามความจ าเป็น 

3 

7 Criterion 7 
Facilities and Infrastructure 

2   3 

7.1 The physical resources to deliver the 
curriculum, including equipment, 
material, and information technology, 
are shown to be sufficient. 

2 1. หลักสูตรมีการวางแผนขอประมาณในการจัดห้องปฏิบัติการในปีการศึกษา 
2565 

1. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่ง
สนับสนุนในการเรียนการสอน 
2. การสร้างระบบวางแผนการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนในการ
เรียนการสอน 
3. กระบวนการการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
หลักสูตรตามวงจรควบคุณคุณภาพ (PDCA) 

3 

7.2 The laboratories and equipment are 
shown to be up- to- date, readily 
available, and effectively deployed. 

2 1. เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ จึงมีการของบประมาณในการพัฒนาห้องปฎิบัต
การ เครื่องมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการในปีการศึกษา 2565 

1. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่ง
สนับสนุนในการเรียนการสอน 
2. การสร้างระบบวางแผนการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนในการ
เรียนการสอน 
3. การประเมินความเพียงพอ ความทันสมัยของ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการและ
แนวทางการ ปรับปรุง 

3 
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4. กระบวนการการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
หลักสูตรตามวงจรควบคุณคุณภาพ (PDCA) 
5. แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรในรูปแบบ Lab ทันต่อวิถีของตลาดแรงงาน ทันสมัย 
และพร้อมใช ้

7.3 A digital library is shown to be set-up, in 
keeping with progress in information 
and communication technology. 

2 1. หลักสูตรมีการวางแผนในการจัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัล 1. การสร้างระบบวางแผนการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านสารสนเทศและ
2. การสื่อสารที่จ าเป็นตามความต้องการของนักศึกษา 
3. กระบวนการการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
หลักสูตรตามวงจรควบคุณคุณภาพ (PDCA) 

3 

7.4 The information technology systems 
are shown to be set up to meet the 
needs of staff and students. 

2 1. หลักสูตรมีกระบวนการด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการตามความจ าเป็นโดย
มีการเน้นการใช้ Software 

1. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. การสร้างระบบวางแผนการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 
3. กระบวนการการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
หลักสูตรตามวงจรควบคุณคุณภาพ (PDCA) 

3 

7.5 The university is shown to provide a 
highly accessible computer and 
network infrastructure that enables the 
campus community to fully exploit 
information technology for teaching, 
research, service, and administration. 

2 1. หลักสูตรมีการวางแผนประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อน ามา
ปรับปรุงการด าเนินการหลักสูตรต่อไป 

1. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่ายสารสนเทศ 
2. การมีส่วนร่วมของหลักสูตรต่อระบบ IT และระบบสนับสนุนในการเรียนและ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะ 
3. กระบวนการการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
หลักสูตรตามวงจรควบคุณคุณภาพ (PDCA) 

3 

7.6 The environmental, health, and safety 
standards and access for people with 
special needs are shown to be defined 
and implemented. 

2 1. มหาวิทยาลัย/คณะเป็นผู้ดูแลมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย 

1. การทบทวนการมีส่วนร่วมของหลักสูตรในการจัดการมาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยและการเข้าถึงได้ของคนที่มีความต้องการ
เป็นพิเศษ 
2. การทบทวนมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย 
3. กระบวนการการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของ
หลักสูตรตามวงจรควบคุณคุณภาพ (PDCA) 

3 

7.7 The university is shown to provide a 
physical, social, and psychological 
environment that is conducive for 
education, research, and personal well-
being. 
 
 

2 1. มหาวิทยาลัย/คณะเป็นผู้ดูแลมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย 

1. การประเมินด้าน physical, social and psychological environment ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และงานวิจัย 
2. การสร้างระบบย้อนกลับของผู้มีส่วนได้เสียนักศึกษาต่อด้าน physical, social 
and psychological environment ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และงานวิจัยของหลักสูตร 

3 
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7.8 The competences of the support staff 
rendering services related to facilities 
are shown to be identified and 
evaluated to ensure that their skills 
remain relevant to stakeholder needs. 

2 1. ทางคณะมีการก าหนดสมรรถนะของบุคลากรของบุคลากรสายสนับสนุน 
วิธีการคัดเลือก วิธีการประเมิน มีการสื่อสารไปยังบุคลากร 

1. การพิจารณา competences แต่ละรายบุคคลากรสอดคล้องกับการพัฒนา
ตนเอง 
2. การสื่อสารย้อนกลับของบุคคลกรต่อ competences 
3. ทบทวนการตั้ง competences ตามสมรรถนะตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลากร
สายสนับสนุน 

3 

7.9 The quality of the facilities ( library, 
laboratory, IT, and student services) are 
shown to be subjected to evaluation 
and enhancement. 

2 1. ทางหลักสูตรมีการวางแผนการประเมิน ทบทวน การให้บริการต่าง ๆ แก่
นักศึกษา 

1. การจัดระบบกระบวนการย้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพัฒนาคุณภาพของ
สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช ้
2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
แสดงแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง facilities ของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 

3 

8 Criterion 8 
Output and Outcomes 

1   3 

8.1 The pass rate, dropout rate, and 
average time to graduate are shown to 
be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

1 1. เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ เปิดสอนปีการศึกษา 2564 จึงไม่มีนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 

1. ทบทวนกระบวนการติดตามเพื่อให้อัตราการผ่านและอัตราการลาออกของ
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าเดิมและคู่เทียบ 
2. ทบทวนกลไกที่ช่วยนักศึกษาไม่ให้ตกออกและลาออก 
3. การสร้างระบบติดตามและพัฒนาให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

3 

8.2 Employability as well as self-
employment, entrepreneurship, and 
advancement to further studies, are 
shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

1 1. เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ เปิดสอนปีการศึกษา 2564 จึงไม่มีนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 

1. ทบทวนกระบวนการส่งเสริมนักศึกษาเพื่อให้สามารถมีงานท าหลังจากส าเร็จ
การศึกษาและคู่เทียบ 
2. การสร้างกระบวนการการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาศึกษาเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
ของนักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษา 
3. การสร้างระบบจ้างงานนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและน ามาประเมินเพื่อใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร 

3 

8.3 Research and creative work output and 
activities carried out by the academic 
staff and students, are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

1 1. เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ เปิดสอนปีการศึกษา 2564 จึงยังไม่ได้เปิดการ
เรียนการสอนจริง 

1. ทบทวนกระบวนการส่งเสริมนักศึกษาและอาจารย์เพื่อให้มีผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง ที่สัมพันธ์กับ PLOs ของหลักสูตร 

3 

8.4 Data are provided to show directly the 
achievement of the programme 
outcomes, which are established and 
monitored. 

2 1. หลักสูตรมีการวางแผนในการใช้ระบบก ากับติดตามประเมินผลความส าเร็จ
ของ PLOs ในแต่ละข้อของหลักสูตร รวมถึงการวิเคราะห์ 

1. การทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอน CLOs การประเมิน คะแนน เมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษา 

3 
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Criterion / Requirements Score 
Current Practice, 

Available Data / Evidences 
Gaps in Practice / Areas for Improvement Goal 

8.5 Satisfaction level of the various 
stakeholders are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

1 1. เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ เปิดสอนปีการศึกษา 2564 จึงยังไม่ได้เปิดการ
เรียนการสอน 

1. ทบทวนแบบประเมินและดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ทบทวนกระบวนการน าผลจากแบบประเมินมาพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ PDCA 

3 

 
 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ผู้อนุมัติแผน 

 


