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บทสรุปสําหรับผูบริหารหลักสูตร 
 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

กฏหมายอิสลาม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา โดยมีการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยมี อาจารยวีณา  

ลีลาประเสริฐศิลป (ประธานกรรมการ) รองศาสตราจารย ดร. ศิริพันธุ ศิริพันธุ (กรรมการ) นางสาวนูรีมัน ดอเลาะ 

(เลขานุการ) นายอับดุลฮาฟซ  ดอเลาะ  นางสาวรอฮานา ดอเลาะและนางสาวฟตเราะห ยูน ุ(ผูชวยเลขานุการ) 

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยูบนขอมูลท่ีหลักสูตรไดจัดเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมิน

ตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียที่ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทน

อาจารยผูสอน ตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน ตวัแทนศิษยเกา ตัวแทนผูใชบัณฑิตและตัวแทนเจาหนาที่สายสนับสนุน  

การประเมินนี้ดําเนินการภายใตการประกันคุณภาพเกณฑ AUN QA  มีทั้งหมด 11  ขอ ซึ่งประเมินดวยระดับ

คะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมิน มีดังนี ้

 

Criteria Score 

1. Expected Learning Outcomes 3 

2. Programme Specification 2 

3. Programme Structure and Content 3 

4. Teaching and Learning Approach 3 

5. Student Assessment 2 

6. Academic Staff Quality 3 

7. Support Staff Quality 3 

8. Student Quality and Support 3 

9. Facilities and Infrastructure 2 

10. Quality Enhancement 2 

11. Output 2 

 

จุดแขง็ (ภาพรวม) 

1. มีคณาจารยที่มีความรู ความสามารถและเพียงพอตอบริหารจัดการหลักสูตร 

2. ผูใชบัณฑิตยอมรับในความรู ความสามารถของศิษยเกา 

3. บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจและความผูกพันตอองคกร 

 

แนวทางการพัฒนา (ภาพรวม) 

1. การประเมินระบบ หรือกระบวนการดําเนินงานตางๆ  

2. การเทียบเคียงกับหลักสูตรอื่นเพ่ือการเรียนรู นําไปสูการปรับปรุง พัฒนา 

3. การนําขอมูลมาวิเคราะหและประเมินผล เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง พัฒนาในปถัดไป 

4. ความครบถวน และถูกตองของหลักฐานกับเกณฑการประเมิน
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AUN QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 
 

 Criteria Strengths Area for improvement Score 

1. Expected 

Learning 

Outcomes 

1.1 The expected 

learning outcomes 

have been clearly 

formulated and 

aligned with the 

vision and mission of 

the university  

1. หลักสูตรมีกระบวนการในการ

กําหนด ELOs โดยมี ผูมสีวนได

สวนเสีย 6 กลุมคือ คณาจารย 

นักศึกษา ศิษยเกา ผูปกครอง/ผูนํา

ชุมชน ผูใชบัณฑิต สถาน

ประกอบการ 

2. หลักสูตรมีการกําหนด ELOs 6 

ขอมีความชัดเจน สามารถวัดและ

ประเมินผลได 

3. ELOs มีความสอคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

และสถาบัน 

หลักสูตรควรทบทวน sub ELOs 

ในหมวด 4 หนา 64 ในมคอ. 2 

ใหสอดคลองกับ ELOs และ

สามารถวัดและประเมินผลได (มี

ความรู ความเชาใจ...... คิดอยาง

มีวิจารณญาณ...) 

  

3 

1.2 The expected 

learning outcomes 

cover both subject 

specific and generic 

(i.e. transferable) 

learning outcome 

ELOs มีครบทั้งสอง Generic และ 

Specific learning outcome  

 

 4 

1.3 The expected 

learning outcomes 

clearly reflect the 

requirements of the 

stakeholders 

1. หลักสูตรกําหนดผูมีสวนไดสวน

เสีย คือ คณาจารย นักศึกษา ศษิย

เกา ผูปกครอง/ผูนาํชุมชน ผูใช

บัณฑิต สถานประกอบการ 

2. หลักสูตรแสดงการเชื่อมโยง

ความตองการของผูมีสวนไดสวน

เสียแตละกลุมมายัง ELOs ที่

กําหนด(ภาคผนวก) 

 4 

2. Programme 

Specification 

2.1 The information in 

the programme 

specification is 

comprehensive and 

up-to-date [1,2] 

1. มคอ. 2 มีขอมูลครบถวน 

2. หลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบ

ที่ สกอ. กําหนด จากหลักสูตร

ปรับปรุงป 2559 เปนหลักสูตร

ปรับปรุง 2564 

 

1. รายละเอียดหลักสูตรจะตองมี

ขอมูลครบถวนทุกสื่อหรือ

ชองทางที่ใชสื่อสารหลักสูตร (ใน

แผนพับ websiteของสถาบัน

อิสลาม) 

2. หลักสูตรควรอธิบายวาแตละ

ชองทางของการสื่อสาร up to 

date 

2 
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 Criteria Strengths Area for improvement Score 

2.2 The information in 

the course 

specification is 

comprehensive and 

up-to-date [1,2] 

มคอ.3 มีขอมูลครบถวน 

 

1. หลักสูตรควรแสดงขอมูลที่

เปนปจจุบันในทุกชองทางการ

สื่อสาร  

2. ควรกําหนด CLOs ที่

สอดคลองกับ PLOs 

2 

2.3 The programme 

and course 

specifications are 

communicated and 

made available to the 

stakeholders [1,2] 

หลักสูตรมีการสื่อสาร มคอ.2 และ 

มคอ. 3 ในชองทางตางๆ 

 

1. หลักสูตรควรกําหนดผูมีสวน

ไดสวนเสียซึ่งอาจจะเปนคนละ

กลุมกับ AUN 1 

2. หลักสูตรควรเพิ่มชองทางการ

สื่อสารไปตามกลุมผูมีสวนไดสวน

เสียแตละกลุม และประเมินการ

เขาถึงในการสื่อสารในชองทาง

ดังกลาว 

2 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.1 The curriculum is 

designed based on 

constructive 

alignment with the 

expected learning 

outcomes [1] 

หลักสูตรออกแบบหลักสูตรโดยใช 

ELOs เปนตัวตั้ง 

 

อธิบายที่มาของโครงสราง

หลักสูตรที่มาจากความตองการ

ของ SHs 

3 

3.2 The contribution 

made by each course 

to achieve the 

expected learning 

outcomes is clear [2] 

ELOs ของหลักสูตรมีรายวิชามา

รองรับและเพิ่มรายวิชาในหมวด

วิชาศึกษาทั่วไปในกลุม

มนุษยศาสตรและกลุมสังคมศาสตร 

รวมทั้งในรายวชิาแกนมีการปรับ

เนื้อหารายวิชาใหทันสมัยและ

สอดคลองกับรายวิชาอื่น ๆเพ่ือให

บรรลุ ELOs 

 4 

3.3 The curriculum is 

logically structured, 

sequenced,integrated 

and up-to-date [3,4,5,6]

หลักสูตรแสดงการจัดลาํดับ

รายวิชาตามลําดบัขั้นของ 

Bloom’s taxonomy และในป

การศึกษา 2563 มีการปรับ

แผนการศึกษาในบางกลุมวิชา 

 

ทบทวนการจัดลาํดับรายวิชาบาง

วิชาใหเหมาะสมกับ Bloom’s 

taxonomy  

3 
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 Criteria Strengths Area for improvement Score 

4. Teaching 

and Learning 

Approach 

4.1 The educational 

philosophy is well 

articulated and 

communicated to all 

stakeholders [1] 

1. ปรัชญาการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยคือ ศึกษา วิจัย 

วิชาชีพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรสุขภาพและ

สังคมศาสตร นําองคความรู 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชใน

การพัฒนาคน ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติภายใตพหุวัฒนธรรม

ใหแขงขันไดในระดับสากล   

2. หลักสูตรมีการสื่อสารปรัชญา

การศึกษาของมหาวิทยาลยัผาน 

เว็บไซต ของสถาบันอิสลามและ

อาหรับศึกษา  

3. จากการสัมภาษณพบวา

หลักสูตรมีการนําปรชัญาการศกึษา

มาใชในการจัดกิจกรรมการเรยีน

การสอน 

 4 

4.2 Teaching and 

learning activities are 

constructively aligned 

to the achievement 

of the expected 

learning outcomes 

[2,3,4,5] 

มีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 

 

หลักสูตรควรทบทวนวธิกีารเรียน

การสอนที่สะทอนถึงการบรรลุ 

CLO ในทุกรายวชิา รวมทั้งความ

สอดคลองของ CLO กับ PLOs 

2 

4.3 Teaching and 

learning activities 

enhance life-long 

learning [6] 

1. การเรียนรูตลอดชีวิตที่กําหนดใน

หลักสูตรคอืทักษะดานภาษาอาหรับ 

ทักษะการอานและทองจาํอัลกุรอาน 

และทักษะการคิดวิเคราะหทาง

กฏหมายอิสลาม 

2. หลักสูตรกําหนดกิจกรรมการ

เรียนรูทักษะตลอดชีวิตผานรายวชิา

และกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมทั้งมี

การประเมินผูเรียนในทักษะตางๆที่

กําหนด 

3. มีการประเมิน Life Long 

Learning 

 4 
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 Criteria Strengths Area for improvement Score 

 

5. Student 

Assessment 

5.1 The student 

assessment is 

constructively aligned 

to the achievement 

of the expected 

learning outcomes 

[1,2] 

หลักสูตรมีการประเมินผลกอนเขา

เรียนดวย 

1.การจัดทําขอสอบวดัความรูใน

ศาสตรเฉพาะของกฏหมายอิลลาม 

2. จัดใหมีการสัมภาษณ โดยใช

ภาษาไทย อาหรับและมลาย ู

3. วัดความสามารถทางดานอัล- 

กุรอาน  

หลักสูตรมีการประเมินผลระหวาง

เรียน 

1. วัดระดับความสามารถดาน

ภาษาอาหรับ 

2. ใหนักศึกษาจัดทํารายงานพรอม

นําเสนอ 

3. วัดประเมินผลระหวางภาค

การศึกษา 

หลักสูตรมีการประเมินผลกอน

สําเรจ็การศึกษา 

1. การทําสารนิพนธ 

2. ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

3. ประเมินและติดตามการไดงานทํา 

 4 

5.2 The student 

assessments including 

timelines, methods, 

regulations, weight 

distribution, rubrics 

and grading are 

explicit and 

communicated to 

students [4,5] 

1. มคอ.3 ของแตละรายวิชา โดย

อาจารยประจําหลักสูตรชี้แจง

รายละเอียดขางตนแกนักศึกษา

ทราบในชั่วโมงแรกของแตละ

รายวิชา 

2. มคอ.3 แจกแจงรายละเอียด

เก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

วิธีการประเมิน และระยะเวลาที่ใช

ในการประเมิน และแสดงไวในแต

ละรายวชิาของหลักสูตรรวมทั้งให

ระบุน้าํหนักของการประเมินผล 

 (ดู มคอ.3) 

1. หลักสูตรควรมี rubrics ใน

การใหคะแนนที่ชัดเจนในการ

ประเมินชิน้งาน การนาํเสนอ 

การสังเกตพฤติกรรมในรายวิชาที่

จําเปนตองใชการประเมิน

ลักษณะนี้  

2. ในแตละรายวิชาควรชี้แจง

เรื่องคาระดับขั้นใหนักศึกษา

รับทราบ 

2 
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 Criteria Strengths Area for improvement Score 

5.3 Methods including 

assessment rubrics 

and marking schemes 

are used to ensure 

validity, reliability and 

fairness of student 

assessment [6,7] 

หลักสูตรมีเฉลยขอสอบ  

 

1. หลักสูตรควรกําหนดวิธีการวัด

และประเมินผลอยางชัดเจน 

เกณฑการใหคะแนน  

2. หลักสูตรควรแสดง rubrics 

ในแตละวชิาที่จาํเปน 

3. หลักสูตรควรทบทวนการวัด

และประเมินผลผูเรียนวาม ี

validity, reliability and 

fairness 

2 

5.4 Feedback of 

student assessment is 

timely and helps to 

improve learning [3] 

อาจารยใหขอมูลปอนกลับนักศกึษา

หลังจากมีการประเมินผลใน

ภาพรวมและรายบุคคล  

 

  4 

5.5 Students have 

ready access to 

appeal procedure [8] 

หลักสูตรมีชองทางใหนักศึกษา

รองเรียนโดยผานอาจารยทีป่รึกษา  

ไลนกลุม ตูรบัความคิดเห็น เฟชบุค 

email ของสถาบัน 

หลักสูตรควรมีระบบการ

ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียน

ของนักศึกษาและแจงให

นักศึกษารบัทราบถึงระบบ

ดังกลาว  

2 

6. Academic 

Staff Quality 

6.1 Academic staff 

planning (considering 

succession, promotion, 

re-deployment, 

termination, and 

retirement) is carried 

out to fulfil the needs 

for education, research 

and service[1] 

สถาบนัวิเคราะหแผนอัตรากําลงั 

จัดทําแผนอัตรากําลงัของอาจารย 

ตําแหนงทางวิชาการ และแผน

รองรับการจัดหาอาจารยเพ่ือให

เพียงพอกับการดําเนินงานหลักสูตร

และไดมาตรฐาน  

 

หลักสูตรควรมีสวนรวมในการ

การจัดทําแผนอัตรากําลงั และ

แผนรองรับการจัดหาอาจารย 

3 

6.2 Staff-to-student 

ratio and workload 

are measured and 

monitored to improve 

the quality of 

education, research 

and service [2] 

 1. แสดงคา FTES ของนักศึกษา 

2. หาสัดสวน FTE/FTES  

3.  วิเคราะหภาระงานของสาย

วิชาการของหลักสูตร เพื่อดู

ความสัมพันธของภาระงานของ

อาจารยผูสอนที่มีตอภาระการ

สอน การวิจัย และบรกิาร

วิชาการ และการดูแลนักศึกษา

ของหลักสูตร 

2 
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6.3 Recruitment and 

selection criteria 

including ethics and 

academic freedom for 

appointment, 

deployment and 

promotion are 

determined and 

communicated 

[4,5,6,7] 

 

1. สถาบันและหลักสูตรสรรหา

บุคลากรสายวิชาการโดยใช

ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ 

ประกาศและขัน้ตอนตาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด  

2. สถาบันมีสวนรวมในการกําหนด

คุณวุฒิ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ

ซึ่งเปนไปตามสาขาวิชาที่สถาบนั

จัดสรร ประกาศรับสมัคร การสอบ

สัมภาษณโดยผูบริหารและหัวหนา

สาขา 

3. สถาบันมีคําสั่งแตงตัง้กรรมการ

รางหลักเกณฑการประเมินและวิธี

พิจารณาเลื่อนข้ันเงนิเดือน  

4. การสนับสนุนการเขาสูตําแหนง

ทางวชิาการ  การใหทุนการศึกษา

ประกาศใหคณาจารยทราบ 

 4 

6.4 Competences of 

academic staff are 

identified and 

evaluated [3] 

ผูบริหารสถาบันไดใหความสําคญั

ตอการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให

เปนActive Learning และมีการ

วัดและประเมนิผลที่หลากหลาย 

ความสามารถดานการวิจัย ความ

เชี่ยวชาญดานการสอน 

1. การสื่อสาร Competences 

ของอาจารย ใหอาจารยประจํา

หลักสูตรทราบ 

2. การประเมินสมรรถนะของ

อาจารยตามที่หลักสูตรกําหนด 

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาตอไป 

2 

6.5 Training and 

developmental needs 

of academic staff are 

identified and 

activities are 

implemented to fulfil 

them [8] 

หลักสูตรสงเสริม สนบัสนุนให

คณาจารยไดรบัการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องโดยการจัดสรรงบประมาณ

ในการเขารวมอบรม สัมมนาทัง้

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให

ความรู จัดสัมมนาแบบ Work 

shop สงเสริมใหอาจารยขอทุน

วิจัยจากแหลงทนุภายนอก การ

นําเสนอบทความทางวชิาการ 

 

การวิเคราะหผลจากการประเมิน

สมรรถนะที่กําหนด เพื่อการ

พัฒนาคณาจารยในเรื่องที่ยังไม

เขมแข็งหรือเสริมจุดแข็งใหมาก

ขึ้น 

3 
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6.6 Performance 

management 

including rewards and 

recognition is 

implemented to 

motivate and support 

education, research 

and service [9] 

การบริหารผลการปฏบิัติงาน เพื่อ

สรางขวัญและจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน สถาบนัอิสลามและ

อาหรับศึกษา ไดสงเสริมใหอาจารย

เขารับการอบรมเก่ียวกับการจัดทํา

งานวิจยั สนบัสนุนใหอาจารยมกีาร

นําเสนอผลงานวิจัยท้ังในและ

ตางประเทศ เพื่อตีพิมพเผยแพร

บทความวชิาการและบทความวจิัย

และสนบัสนุนเปดโอกาสให

บุคลากรไดพฒันาคุณวฒุทิี่สูงข้ึน

และสามารถขอตําแหนงทาง

วิชาการทีสู่งขึน้ 

2. สถาบันสรางบรรยากาศของการ

แสดงความยนิดีแกบุคลากรที่ไดรบั

รางวัล บุคลากรที่ไดรับการแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดย

ทําปายแสดงความยนิดี website 

สถาบนั และเพจสาขา 

 4 

6.7 The types and 

quantity of research 

activities by academic 

staff are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [10] 

 

หลักสูตรแสดงขอมูลของบทความ

ทางวชิาการและบทความวิจัยใน

ฐานระดบัตาง ๆ ยอนหลัง 7 ป  

 

การวิเคราะหผลงานวิจัยของ

คณาจารยในหลักสูตรและ

เทียบเคียงผลงานทางวชิาการ

ของคณาจารยกับหลักสูตรอ่ืน ๆ 

เพ่ือนํามาปรบัปรุง พฒันาตอไป 

 

2 

7. Support 

Staff Quality 

7.1 Support staff 

planning (at the 

library, laboratory, IT 

facility and student 

services) is carried out 

to fulfil the needs for 

education, research 

and service [1] 

สถาบนัอิสลามและอาหรับศึกษา

และหลักสูตรรวมจัดทําแผน

อัตรากําลังบุคลากรสายสนบัสนนุที่

คํานึงถึงรายละเอียดของการ

ปฏิบัติงานตอปริมาณงานและ

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานและ

มอบหมายงานตามความถนัดใน

การใหบริการและสนับสนนุแก

คณาจารยและนักศึกษาในหลักสูตร 

หลักสูตรควรมีสวนรวมในการ

การจัดทําแผนอัตรากําลงั และ

แผนรองรับการจัดหาบุคลากร

สายสนับสนุน 

3 
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7.2 Recruitment and 

selection criteria for 

appointment, 

deployment and 

promotion are 

determined and 

communicated [2] 

การบรรจุ แตงตั้งบุคลากรสาย

สนับสนนุเพื่อการดําเนินงานใน

หลักสูตร สถาบนัอิสลามและ

อาหรับศึกษา ไดดาํเนินตาม

หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยนราธวิาส

ราชนครินทรไดกําหนด เริ่มตั้งแต

การวิเคราะหกรอบภาระงาน และ

การขออนุมัติอัตราเสนอตอ

มหาวิทยาลัย เพื่อประกาศรับสมัคร

บุคลากรตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ

การรับสมัครและการคัดเลือก การ

แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลอืก 

การประกาศผล การรายงานตัว 

และการสงบุคลากรมาปฏิบัตงิานที่

สถาบนัอิสลามและอาหรับศึกษา 

และการประเมินการปฏิบัติงาน

ประจําป และการทําผลงานเพ่ือ

เลื่อนตําแหนงทีสู่งข้ึน 

หลักสูตรและสถาบันควรมีสวน

รวมในการคัดเลือก การ

มอบหมายงาน การสงเสริม

ศักยภาพของบุคลากรสาย

สนับสนนุ รวมทั้งการสื่อสารเรื่อง

ที่เก่ียวของใหทราบ 

3 

7.3 Competences of 

support staff are 

identified and 

evaluated [3] 

 1. กําหนดสมรรถนะบุคลากร

สายสนับสนุนใหสอดคลองกับ

ความตองการของหลักสูตร  

2. ประเมินบุคลากรตาม

สมรรถนะที่กําหนด 

2 

7.4 Training and 

developmental needs 

of support staff are 

identified and 

activities are 

implemented to fulfil 

them [4] 

 

สถาบนัและหลักสูตรสนับสนนุให

บุคลากรสายสนับสนุนเขารวม

ประชุม สัมมนา อบรมในเร่ืองตาง 

ๆอยางตอเนื่องและจัดสรร

งบประมาณในการพัฒนาตนเอง 

 

นําผลการประเมินสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุนมาจัดทาํ

แผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลอง

กับความตองการของหลักสูตร 

2 
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7.5 Performance 

management 

including rewards and 

recognition is 

implemented to 

motivate and support 

education, research 

and service [5] 

สถาบนัจัดโครงการบุคลากรดีเดน 

โครงการกิจกรรมตรวจสุขภาพ

ประจําป จัดกิจกรรมเลี้ยงรับ-สง

บุคลากร เพื่อสรางความรักความ

สามัคคใีนหมูคณะและสรางไมตรี

สัมพันธที่ดีระหวางกัน โครงการ

บุคลากรดีเดนมอบโล/รางวัลเกียรติ

คุณปละ 1 ครั้ง 

 4 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.1 The student 

intake policy and 

admission criteria are 

defined, 

communicated, 

published, and up-to-

date [1] 

1. หลักสูตรมีระบบและกลไกการ

รับนักศึกษา เชน มนีโยบายและ

แผนการรับทั้งจํานวนและ

คุณสมบัติผูสมัครชัดเจน 

2. หลักสูตรประชาสัมพันธ การรบั

สมัครนักศึกษาโดยการใชเพจของ

สถาบนัอิสลามและอาหรับศึกษา 

แผนพับ website ของสถาบนั เพจ

ประชาสัมพนัธของสาขา และ

รายการวิทยุ PNU Radio 

1. หลักสูตรควรแสดงแผนการรับ

นักศึกษาและวิธีการรบัสมัคร 

2. การวิเคราะหผลการรบั

นักศึกษาในปที่ผานมา เพ่ือใชเปน

ขอมูลสําหรับการปรับปรุงและ

การพัฒนากลยุทธใหมๆ ในการ

รับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

3 

8.2 The methods and 

criteria for the 

selection of students 

are determined and 

evaluated [2] 

1. หลักสูตรเปดรับนักศึกษาใหม

แบบ TCAS โดยเปดรับรอบที่ 1 

แบบ Portfolio และรอบที่ 5 รับ

ตรงแบบอิสระ โดยอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมเพื่อ

ทบทวนและวิเคราะหคําถามเพ่ือ

สัมภาษณนักศึกษาใหม 

2. สาขาวิชาดําเนินการจัดทาํ

ขอสอบสําหรับการคัดเลือก

ประกอบดวยการสอบขอเขียนและ

สอบสัมภาษณ 

3. การกําหนดเกณฑในการ

คัดเลือกผูสมัครที่คํานึงศักยภาพใน

การบรรลุผลลพัธการเรียนรู 

(ELOs) ของหลักสูตร 

 

ประเมินกระบวนการในการ

คัดเลือกนักศึกษา 

3 
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8.3 There is an 

adequate monitoring 

system for student 

progress, academic 

performance, and 

workload [3] 

 

หลักสูตรรวมกับสถาบันมีการ

จัดระบบในการติดตาม

ความกาวหนาในการเรยีนรูของ

นักศึกษา 

 

การวิเคราะหและติดตาม 

workload ของนักศึกษา 

3 

8.4 Academic advice, 

co-curricular activities, 

student competition, 

and other student 

support services are 

available to improve 

learning and 

employability [4] 

 

1. หลักสูตรจัดระบบอาจารยที่

ปรึกษาที่ใหคําแนะนํานักศึกษา

ทางดานวชิาการและเรื่องอ่ืน ๆ  

2. หลักสูตรจัดกิจกรรมเสรมิ

หลักสูตรที่หลากหลายเสรมิทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 

 4 

8.5 The physical, 

social and 

psychological 

environment is 

conducive for 

education and 

research as well as 

personal well-being 

[5] 

 

หลักสูตรไดจัดบรรยากาศการ

เรียนรูทั้งดานกายภาพ สังคม และ

จิตใจ ที่เอ้ือตอการเรียนการสอน 

การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผูเรียน

และคณาจารย จัดหาหนังสือและ

สื่อการศึกษาตามความจําเปน 

 

 4 

9.Facilities 

and 

Infrastructure 

9.1 The teaching and 

learning facilities and 

equipment (lecture 

halls, classrooms, 

project rooms, etc.) 

are adequate and 

updated to support 

education and 

research [1] 

หลักสูตรรวมกับสถาบันอิสลามและ

อาหรับศึกษาจัดหองเรียน สิ่ง

สนับสนนุการเรียนรูในหองเรยีน 

ในปการศึกษา 2563 หลักสูตร

เสนอโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ

ในแผนปฏบิัติราชการประจาํป 

2563 จํานวนเงิน 96080 บาท  

 

หลักสูตรควรประเมินความ

เพียงพอและความทนัสมัยของ

หองเรียนและนําผลของการ

ประเมินมาวางแผนในการแกไข 

ปรับปรุงรวมกับสถาบนั 

2 
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9.2 The library and its 

resources are 

adequate and 

updated to support 

education and 

research [3,4] 

หลักสูตรรวมกับสถาบันอิสลามและ

อาหรับศึกษา ในการสํารวจหนังสือ

ที่เก่ียวของกับรายวิชาในสาขาเพื่อ

ใหบริการแกนักศึกษา และจัดหา

หนังสือที่จําเปนในการเรียนรู

เพ่ิมเติมแกนักศึกษาและไดมีบรกิาร

สืบคนหนังสือออนไลน จัดอบรม

การสืบคนการใชโปรแกรมมัก

ตะบะฮฺชามีละฮฺแกนักศึกษาโดย

เจาหนาที่หองสมุดของสถาบัน

อิสลามและอาหรับศึกษา รวบรวม

เอกสารงานวิจัยของนักศึกษาและ

อาจารยไวบริการแกนกัศึกษา มี

หองวิชาการ ณ มัสยิดมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทรและศูนย

วิทยบริการของมหาวิทยาลัย ให

นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล 

 

หลักสูตรควรประเมินความ

เพียงพอและความทนัสมัยของ

หองสมุด และทรัพยากรการ

เรียนรูและนําผลของการประเมนิ

มาวางแผนในการแกไข ปรบัปรงุ

รวมกับสถาบัน 

2 

9.3 The laboratories 

and equipment are 

adequate and 

updated to support 

education and 

research [1,2] 

 

หลักสูตรรวมกับสถาบันอิสลามและ

อาหรับศึกษาในการจัดเตรียม

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

จํานวน 3 หอง และมีเคร่ือง

คอมพิวเตอรจํานวน 89 เครื่อง 

พรอมอินเตอรเน็ต 

หลักสูตรควรประเมินความ

เพียงพอและความทนัสมัยของ

หองปฏิบัติการ และนําผลของ

การประเมินมาวางแผนในการ

แกไข ปรบัปรุงรวมกับสถาบนั 

2 

9.4 The IT facilities 

including e-learning 

infrastructure are 

adequate and 

updated to support 

education and 

research [1,5,6] 

หลักสูตรรวมกับสถาบันอิสลามและ

อาหรับศึกษาในการสนบัสนุนดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใชระบบ

อินเตอรเน็ตไรสาย เพื่อเชื่อมโยง

เครอืขายงานตาง ๆ ระบบ E-

office ระบบ CHME มีศนูยขอมูล

กลางของ (AIAS Data Center) 

Zoom Class room Google 

meet 

หลักสูตรควรประเมินความ

เพียงพอและความทนัสมัยของ

ระบบ IT และนาํผลของการ

ประเมินมาวางแผนในการแกไข 

ปรับปรุงรวมกับสถาบนั 

2 
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9.5 The standards for 

environment, health 

and safety; and 

access for people 

with special needs are 

defined and 

implemented [7] 

หลักสูตรรวมกับสถาบันอิสลามและ

อาหรับศึกษาในการกําหนด

มาตรการความปลอดภัยทั้งภายใน

สวนของกลองวงจรปด (CCTV) 

ตามบรเิวณนอกหองเรียน ภายใน

อาคารแตละชัน้ มีสัญญาเตือนไฟ

ไหม ระบบกักเก็บน้าํกรณีไฟฟาดับ 

มีหองพยาบาลสําหรับนักศึกษา

เจ็บปวย มีหลอดไฟสองแสงสวาง 

และไฟสองทางเดนิทั่วบริเวณ ทั้ง

ในอาคารและรอบตัวอาคารสถาบัน

อิสลามและอาหรับศึกษา มีทางเดิน

เฉพาะสําหรับผูพิการ และหองน้ํา

สําหรับบุคลากรและนักศกึษาพิเศษ 

มีการแตงตั้งอาจารยและเจาหนาที่

อยูเวรรกัษาการทั้งกลางวันและ

กลางคืน 

 4 

10. Quality 

Enhancement 

10.1 

Stakeholders’needs 

and feedback serve as 

input to curriculum 

design and 

development  

 หลักสูตรควรประเมิน

กระบวนการรับ feedback และ

นําผลมาปรับปรงุ พัฒนาในการ

ออกแบบหลักสูตร 

2 

10.2 The curriculum 

design and 

development process 

is established and 

subjected to 

evaluation and 

enhancement [2] 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการ

พัฒนาหลักสูตร 

 

1. ประเมินกระบวนการ

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือใหนักศึกษาบรรลุ PLOs ที่

หลักสูตรกําหนด 

2. นําผลการประเมินมาปรับปรุง

พัฒนากระบวนการออกแบบ

และพัฒนาหลักสูตร 

2 

10.3 The teaching and 

learning processes 

and student 

assessment are 

continuously 

reviewed and 

หลักสูตรไดดําเนนิการทบทวน

กระบวนการเรียนการสอนผูเรยีน

อยางตอเนื่อง ตามที่กําหนดไวใน 

มคอ.3 เมื่ออาจารยผูรับผิดชอบ

รายวิชาไดรับขอมูลที่เก่ียวของจะ

นํามาสรุปผลทบทวนกระบวนการ

1. ประเมินกระบวนการการวัด

และประเมินผลผูเรียนที่

สอดคลองกับ PLOs ที่หลักสูตร

กําหนด 

2. นําผลจากการประเมินมา

ปรับปรุง พัฒนา 

2 
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evaluated to ensure 

their relevance and 

alignment [3] 

เรียนการสอนใน มคอ.5 เพ่ือนําไป

ปรับใชในกระบวนการเรียนการ

สอนใน มคอ.3 ในภาคการศึกษา

ตอไป 

 

10.4 Research output 

is used to enhance 

teaching and learning 

[4] 

หลักสูตรสงเสริมใหอาจารยประจํา

หลักสูตรทําวิจัย และนาํผลการวิจัย

ตางๆ ของอาจารยมาสงเสริมการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 

ทบทวนกระบวนการนาํงานวิจัย

เขาสูกระบวนการจัดการเรียน

การสอน ในข้ันตอนหรือเนื้อหา

ตาง ๆ 

(ในหลักฐาน มคอ.3 วิชา

กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ 2 

ไมปรากฏการนาํงานวิจัยมา

บูรณาการการสอน) 

 

3 

10.5 Quality of 

support services and 

facilities (at the 

library, laboratory, IT 

facility and student 

services) is subjected 

to evaluation and 

enhancement [5] 

มีการประเมินผลความพึงพอใจตอ

การบริการและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูและนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง เชน มีการ

ปรับปรุงหองปฏบิัติการ

คอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรเพ่ิมเติมจัดซื้อหนังสือ

เพ่ิมเติม เปนตน 

 

หลักสูตรควรทบทวนแบบสํารวจ

ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนนุ

การเรียนรูในทุกดาน และนาํผล

จากการสํารวจมาวิเคราะห

นําไปสูการปรับปรุงพัฒนา  

2 

10.6 The stakeholder’s 

feedback mechanisms 

are systematic and 

subjected to evaluation 

and enhancement [6] 

 1. ประเมินกลไกหรือ

กระบวนการรับ feedbackให

เปนระบบ 

2. นําผลการประเมิน

กระบวนการมาปรบัปรุง พัฒนา 

2 

11. Output 11.1 The pass rates 

and dropout rates are 

established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [1] 

1. หลักสูตรแสดงขอมูลการคงอยู

และอัตราการ dropout ยอนหลงั 3 

ป 

2. หลักสูตรวิเคราะหอัตราการคงอยู

และอัตราการ dropout ของ

นักศึกษาและมีแนวทางแกไข

ปรับปรุง 

 

หลักสูตรควรเทียบเคียงกับ

หลักสูตรอื่นเพือ่การเรียนรู 

นําไปสูการปรบัปรงุ พัฒนา 

3 
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11.2 The average time 

to graduate is 

established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [1] 

1. หลักสูตรแสดงขอมูลระยะเวลา

เฉลี่ยของการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษา ยอนหลัง 5 ป  

2. หลักสูตรวิเคราะหขอมูลระยะเวลา

เฉลี่ยของการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาและพบวานกัศกึษาที่ไม

สําเร็จการศึกษาตามเวลาเนื่องจาก

ปญหาสุขภาพและมีแนวทางแกไข

ปรับปรุง 

หลักสูตรควรการเทียบเคียงกับ

หลักสูตรอื่นเพือ่การเรียนรู นําไปสู

การปรับปรงุ พัฒนา 

3 

11.3 Employability of 

graduates is 

established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [1] 

หลักสูตรมีระบบการเก็บรวบรวม

ขอมูล การไดงานทําของบัณฑิต

หลังจากสําเร็จการศกึษาหนึง่ป 

คาตอบแทน การทาํงานตรง

สาขาวิชา 

 

1. หลักสูตรควรมีขอมูลการได

งานทาํของบัณฑิตยอนหลัง 5 ป 

2. หลักสูตรควรวิเคราะหขอมูล

การไดงานทาํของบัณฑิต 

3. หลักสูตรนําผลการวิเคราะห

มาหาแนวทางพัฒนา  

4. หลักสูตรควรเทียบเคียงกับ

หลักสูตรอ่ืนเพื่อการเรียนรู 

นําไปสูการปรับปรุง พัฒนา 

2 

 11.4 The types and 

quantity of research 

activities by students 

are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [2] 

 1. หลักสูตรวิเคราะหผลงานของ

นักศึกษา และนําผลการวิเคราะห

มาหาแนวทางพัฒนา  

2. หลักสูตรควรเทียบเคียงกับ

หลักสูตรอ่ืนเพื่อการเรียนรู 

นําไปสูการปรับปรุง พัฒนา 

 

2 

11.5 The satisfaction 

levels of stakeholders 

are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [3] 

 1. หลักสูตรควรแสดงผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 

2. หลักสูตรควรวิเคราะหผลจาก

การประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต 

3. หลักสูตรควรวิเคราะหขอมลู

ปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกกลุม 

4. หลักสูตรควรเทียบเคียงกับ

หลักสูตรอื่นเพือ่การเรียนรู 

นําไปสูการปรบัปรงุ พัฒนา 

2 
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กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฏหมายอิสลาม  

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

ณ หองประชุมสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ชั้น 5 และออนไลนผาน ZOOM MEETING 

 

วันที่ / เวลา กิจกรรม 

วันที่ 23 กรกฏาคม 2564  

09.00 – 09.30 น. สัมภาษณผูใชบัณฑิต (3 คน) ทาง โทรศัพท 

09.30 – 10.10 น. สัมภาษณศิษยเกา (3 คน) ทาง ZOOM MEETING 

10.10 – 11.00 น. สัมภาษณนักศึกษาปจจุบัน (4 คน) ทาง ZOOM MEETING 

11.00 – 11.45 น. สัมภาษณอาจารยผูสอนตางสาขา (3 คน)  ทาง ZOOM MEETING 

11.45 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.30 น. 

 

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ และชี้แจง

วัตถุประสงคของการประเมิน 

หลักสูตรนําเสนอผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

สัมภาษณผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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