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การประชุม 1/2561

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร สจล.
26-27 กุมภาพันธ 2561

Line ID: EngQA หลักสูตร

หัวขอประชุม
1. ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2560
2. การจัดทํารายงานการบริหารจัดการหลักสูตร (องค 1)
3. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
4. การกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online
5. ขอมูลสําหรับทํารายงานการประเมินตนเอง
6. ชองทางการติดตอ หรือสงขอมูลหรือเอกสาร
7. การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร  
8. เรื่องอื่น ๆ

เป้าหมายดา้นประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูร
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สจล.
Academic
Year

Goal Remark

2559 - เขา้ใจหลักการของ AUN QA
- กําหนด Outcome ไดอ้ยา่งชดัเจน
- เขา้ใจการ align Outcomes กับการ

เรยีน การสอน และการประเมนิผล
- ใหค้ะแนนประเมนิตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

2560 - Align องคป์ระกอบตา่งๆไดค้รบถว้น
- ได ้feedback จาก Stakeholders 

ครบถว้น

3+     50%

2561 - มกีระบวนการ Quality Enhancement 
ที�ครบถว้น

- ลงลกึถงึ Outcome Assessment

3+    100%

2562 - พัฒนาอยา่งตอ่เนื�อง 4+     50%
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การอบรม ปการศึกษา 2560
ครั้งที่ วันที่ หัวขอ

1 2 เม.ย 61 • AUN QA หรับ กก.หลักสูตร
• กก.หลักสูตรทุกทานที่ยังไมเคยผานการอบรม AUN QA

2 18 พ.ค. 61 • การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง AUN QA
• ประธานหรือ กก.หลักสูตร อยางนอย 1 คนในแตละหลักสูตร 
• เตรียมราง SAR ขอมูลที่เกี่ยวของ

3 ก.ค.-ส.ค. • Best Practice in ABET
• อบรมโดย วิทยากรจาก ATPAC
• กก.หลักสูตรนานาชาติทุกทาน
• ประธานหรือ กก.หลักสูตรระดับปริญญาตรีอื่นๆ 

อยางนอย 2 คนในแตละหลักสูตร

4 ส.ค. • CHE QA
• ประธานหรือ กก.หลักสูตร อยางนอย 1 คนในแตละหลักสูตร 

อื่น ๆ TBA • การอบรมผูประเมิน โดยสถาบัน หรือ ทปอ.
• กก.หลักสูตร อยางนอย 1 คนในแตละหลักสูตร จะตองผานการอบรมหลักสูตรผู

ประเมิน ระดับใดระดับหนึ่ง

การจัดทํารายงานการบริหารจัดการหลักสูตร (องค 1) 
และ SAR ปการศึกษา 2560

รายการ กําหนดสง องค 1 SAR

แผนพัฒนา QA 19 ม.ีค.61 ตามแบบฟอรมที่กําหนด
เฉพาะหลักสูตรที่มีการดําเนินการในป ก.ศ.2559

รางรายงาน 1 5 เม.ย.61 ขอ 1-8, 9.1, 9.2, 9.4
10.1, 10.2, 10.4, 11
ขออ่ืน ๆ  ใสขอมูลเทาที่มี

AUN 1 - AUN 5

รางรายงาน 2 11  พ.ค.61 ขอมูลเพิ่มเติมจากครั้งที่ 1 AUN 6 – AUN 9 และ
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอมูล  AUN 1 – AUN 5

รายงาน
ฉบับสมบูรณ

15 ม.ิย.61 รายงานองค 1 ฉบับสมบูรณ 
มีลายเซ็นผูรับผิดชอบหลักสูตร
และหัวหนาภาค

SAR ฉบับสมบูรณ
มีลายเซ็นประธานหลักสูตร และหัวหนาภาค

กําหนดตรวจ ก.ค.61

ดาวนโหลดแบบฟอรมและคูมือที่เกี่ยวของ ไดจาก http://www.qaeng.kmitl.ac.th/  
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องคประกอบของ SAR (วศ.)
Part 1: Introduction

• Executive Summary

• Brief Description of the University, Faculty, Department, and Program

Part 2: AUN-QA Criteria Requirements

• AUN1-AUN11

Part 3: Summary

• Completed Checklist

• Summary of Strength

• Summary of Weakness

• Improvement Plan

Part 4: Appendixes

• Supporting Documents and Evidences

การกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online

• สกอ.จะเปดระบบ CHE QA Online เพื่อใหเขาไปกรอกขอมูลประมาณเดือนกรกฎาคม (รอ สกอ.แจง)
• กรอกขอมูลในระบบ CHE ใหเสร็จภายใน สิ้นเดือน สิงหาคม 
• สวนบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา(งานประกันคุณภาพการศึกษา)  สนอ.  จะจัดอบรมการกรอกขอมูลในระบบ CHE 

ใหทุกหลักสูตร   กําหนดการแนนอนจะแจงใหทราบภายหลัง 
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ขอมูลสําหรับทํารายงานการประเมินตนเอง 
ปการศึกษา 2560

ขอมูล
ขอมูลจํานวน นศ. รับเขาใหม ปการศึกษา 2560  http://www.qaeng.kmitl.ac.th/

ขอมูลจํานวน นศ. ปการศึกษา 2560  http://www.qaeng.kmitl.ac.th/

ขอมูลผลงานตีพิมพเผยแพรของอาจารย นักศึกษา ป 
พ.ศ. 2560

 http://www.qaeng.kmitl.ac.th/

ขอมูลงานวิจัยของอาจารยตามแหลงเงิน ปงบประมาณ 
2560

 http://www.qaeng.kmitl.ac.th/

ขอมูลนักศึกษา Inbound Outbound   ปการศึกษา 
2560

 http://www.qaeng.kmitl.ac.th/

ผลสํารวจความคิดเห็นของ นศ.ใหม ปการศึกษา 2560  http://www.qaeng.kmitl.ac.th/

ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย จะดําเนินการประมาณเดือน ม.ีค. 61

ผลสํารวจการไดงานทําของบัณฑิต สวนบริหารยุทธศาสตรดําเนินการ

ผลสํารวจความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพบัณฑิต สวนบริหารยุทธศาสตรดําเนินการ

ผลสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งอํานวยความสะดวก

สวนบริหารยุทธศาสตรดําเนินการ

ผลประเมินการสอนของอาจารย สํานักทะเบียนและประมวลผลดําเนินการ
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AUN-QA V.3 Model

Stakeholders Needs

Quality Assurance and (Inter)national Benchmarking

Expected 
Learning 

Outcomes

A
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
s

Output

Quality Enhancement

Input of the process:

Academic 
Staff Quality

Support Staff 
Quality

Facilities & 
Infrastructure

Student Quality & 

Support

How ELO’s are translated into the programme and can be achieved 
via teaching and learning strategy and student assessment

Programme 
Specification

Programme 
Structure & Content

Teaching & 
Learning Approach

Student 
Assessment

11

22 33 44 55

1010

99
66

77 88

1111
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1. Expected Learning Outcomes

1.The curriculum is developed to promote learning, learning how to learn and to instill in students a
commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical inquiry, development of study and
information-processing skills, a willingness to experiment with new ideas and practices).
2.The curriculum offers to graduates the ability to do advanced studies, to develop their own
personality, to have an academic attitude and to be competent in their field of study. The graduates
should also have transferable skills, leadership skills, and should be oriented to the job market and be
able to develop their careers (1.9).
3.The curriculum has clearly formulated learning outcomes, reflecting the relevant demands and needs
of all stakeholders.(1.2)

1 Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7

1.1 The expected learning outcomes have been clearly
formulated and aligned with the vision and mission of the
university

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

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

Overall opinion

Explanation

Diagnostic questions
- Why are we educating?
- What is the educational philosophy behind the programme?
- What are the expected learning outcomes?

To meet Guidelines Content

To write Checklist Context

To inquire
QA 

practices
Construct

13

References: 

Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0

Rating Scale

Rating Description

1 Absolutely Inadequate
The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There are no plans, documents, 
evidences or results available. Immediate improvement must be made.

2 Inadequate and Improvement is Necessary
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary. There is little document or evidence available. Performance of the QA 
practice shows little or poor results.

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is 
needed to fully meet them. Documents are available but no clear evidence to support that they 
have been fully used. Performance of the QA practice shows inconsistent or some results.

4 Adequate as Expected
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has been fully 
implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as expected.
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Rating Scale

Rating Description

5 Better Than Adequate
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support
that it has been efficiently implemented. Performance of the QA practice shows
good results and positive improvement trend.

6 Example of Best Practices
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. 
Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of QA practice shows 
very good results and positive improvement trend.

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices)
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of world-class 
practices in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented. Performance of 
the QA practice shows excellent results and outstanding improvement trends.

• งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ชั้น  4  อาคาร 6 ชั้น  
หมายเลขโทรศัพท  3373  

• http://www.qaeng.kmitl.ac.th
• engqa59@googlegroups.com
• Line ID: EngQA หลักสูตร


