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ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
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รายชื่อผู้ประเมิน 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชา   รักดี   ประธาน 
2. อาจารย์ฟิรดาวซ์   มูหะมัด      กรรมการ 
3. นางสาวอาดินดา   เจ๊ะมะยิ    เลขานุการ 
4. นายอับดุลฮาฟิซ    ดอเลาะ    ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
วันที่  2  สิงหาคม  2564 

ผ่านระบบ ZOOM MEETING  ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
วัน/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

09.10 – 09.30 น. ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในกล่าวแนะน าคณะกรรมการ
ประเมิน พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์และก าหนดการประเมิน 

 

09.30 – 10.15 น. 
 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

10.15 – 12.10 น. คณะกรรมการประเมิน สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน 

12.15 – 12.35 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 2 คน 
12.35 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 14.00 น. อาจารย์ผู้สอน 
14.00 – 14.40 น. สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน 3 คน (ชั้นปี 1,2,3) 
14.45 – 15.15 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 3 คน 
15.30 – 16.00 น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 1 คน 
16.00 – 17.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมหารือ และจัดท ารายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
17.10 – 17.40น. น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจาแก่หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารหลักสูตร 
 

      รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
อิสลามศึกษา  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  วันที่ 2  สิงหาคม  2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรชา  รักดี 
(ประธานกรรมการ)  อาจารย์ฟิรดาวซ์   มูหะมัด (กรรมการ) นางสาวอาดินดา  เจ๊ะมะยิ (เลขานุการ) 
 และนายอับดุลฮาฟิซ   ดอเลาะ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตรได้จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการ
ประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตและตัวแทนเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุน  

การประเมินนี้ ด าเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA  มีทั้งหมด 11  ข้อ ซึ่งประเมินด้วยระดับ
ระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมินมีดังนี้ 
 
การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA 

Criteria Score 
1. Expected Learning Outcomes 4 
2. Programme Specification 3 
3. Programme Structure and Content 4 
4. Teaching and Learning Approach 4 
5. Student Assessment 3 
6. Academic Staff Quality 3 
7. Support Staff Quality 3 
8. Student Quality and Support 3 
9. Facilities and Infrastructure 4 
10.Quality Enhancement 3 

11. Output 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จุดแข็งในภาพรวมของหลักสูตร 
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
2. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
3. ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์มีความโดดเด่นทั้งเรื่องภาษาและอัลกรุอ่าน 
4. นักศึกษามีความใกล้ชิดอาจารย์ 
5. การท างานเป็นทีม 
6. มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 

 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ของหลักสูตร 

1. พัฒนาการด าเนินการให้เป็นระบบตามวงจร PDCA 
2. สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าใจเกณฑ์ AUN QA 
3. วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมและเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงและจัดท า Need Assessment 

ครบทุกกลุ่ม 
4. พัฒนาระบบการติดตาม และประเมินผลเพื่อน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
5. ประเมินช่องทางการสื่อสารระหว่างกลุ่มต่างๆ เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลและน าข้อมูลไปตอบสนอง Needs 
6. น าเสนอข้อมูลหลักสูตรที่ครบถ้วนครอบคลุมและทันสมัยกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในช่องทางที่

เหมาะสมกับกลุ่ม 
7. ประเมินเกณฑ์การรับเข้าให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาไปสู่บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  

1. การจัดเตรียมหลักฐานประกอบเกณฑ์อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 
2. พิจารณาการเขียนโดยดูจากจุดเน้นและความต้องการของเกณฑ์ในแต่ละข้อ 
3. เขียนกระชับและตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด รายละเอียดสามารถแสดงได้ในเอกสารประกอบ 
4. ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AUN QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 

 
 Criteria Strengths Area for improvement 

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.หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 
พบความเชื่อมโยงของ ELOs 
ของหลักสูตรกับ วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย/คณะฯ   
2.มีการทบทวนปรับปรุง 
ELOs ของหลักสูตรเพ่ิม 
3.มีตารางเชื่อมข้อมูล ELOs  
กับความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- การระบุ ELOs ที่สามารถวัด
ประเมินผลได้ 
 

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

1.จาก มคอ. 2 หลักสูตร
ปรับปรุง 2559 พบว่ามีความ
เชื่อมโยงของ ELOs 24 ข้อ 
กับ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 
ด้านที่ประกอบไปด้วย 
generic และ specific  
2.มีตารางความสัมพันธ์ของ 
PLOs ทั้ง (9 ข้อ) และ 
SPLOs (8 ข้อ) ส าหรับ
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี 
2564 ที่ประกอบไปด้วย 
generic และ specific 

1.ทบทวนความสอดคล้องของ 
ELOs และรายวิชา 
2.กระบวนการ/แนวคิดในการ
ก าหนดความสอดคล้องระหว่าง
ผลการเรียนรู้ ที่ครอบคลุม 
generic และspecific ของ
หลักสูตร 

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

1.หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 
มีการก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
2.มีการวิเคราะห์ความ
ต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือน ามาใช้ในการ
ออกแบบ ELOs  

1.การทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ในการ
ออกแบบ ELOs 
2.การพิจารณาวิเคราะห์และ
จัดล าดับความส าคัญของข้อมูล 
Needs ตามข้อเสนอแนะของ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการ
จัดท า ELOs 

2. Programme 
Specification 

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

- ปรากฏรายละเอียดของ 
ELOs และสาระส าคัญบาง
ด้านของ มคอ. 2 ของ
หลักสูตร ในเว็บไซต์สถาบัน
อิสลามและอาหรับศึกษา 

1.ทบทวนเพิ่มความครบถ้วนของ
ข้อมูล 
2.น าเสนอหลักสูตรเผยแพร่ใน
ช่องทางที่เหมาะสมตามกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  
 



 Criteria Strengths Area for improvement 
2.2 The information in 
the course specification 
is comprehensive and 
up-to-date [1,2] 

- มีการระบุการกระจายผล
การเรียนรู้สู่รายวิชาต่างๆ ใน
หลักสูตร 

- การก าหนดผลการเรียนรู้ระดับ
รายวิชา CLOs ของบางรายวิชา 
ให้มีความสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ในระดับหลักสูตร ควรเป็น
ผลการเรียนรู้ที่วัดและประเมินผล
ได้ 

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

- มีการสื่อสารหลักสูตรใน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ 
เพจเฟสบุค เป็นต้น  

1.ทบทวนข้อมูลของหลักสูตร/
รายวิชา ที่ใช้ในการเผยแพร่ใน
เว็บไซต์และช่องทางต่างๆ ให้
ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2.ประเมินกระบวนการสื่อสาร 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับข้อมูล 

3. Programme 
Structure and 
Content 

3.1 The curriculum is 
designed based on 
constructive alignment 
with the expected 
learning outcomes[1] 

1.ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงปี
2559 เป็นการก าหนดเนื้อหา
ตาม 5 ด้านของส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 
2.ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง
ใหม่ปี 2564 ได้น า
กระบวนการ Backward 
Design Curriculum (BDC) 
มาออกแบบหลักสูตร 

-พิจารณาทบทวนเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร ตลอดจนวิธีการ
เรียนการสอนและการประเมิน 
เพ่ือให้บรรลุ ELOs ของหลักสูตร
ที่ด าเนินการอยู่ 

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

1.มีการระบุการกระจายผล
การเรียนรู้สู่รายวิชาต่าง ๆ 
ในหลักสูตรปรับปรุงปี 2559 
ตามผลการเรียนรู้ทั้งหมด 24 
ข้อ 
2.ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง
ใหม่ปี 2564 ได้น า
กระบวนการ Backward 
Design Curriculum (BDC) 
มาใช้ในการก าหนดการ
กระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชาต่อ ELOs  

1.พิจารณาทบทวนความครบถ้วน
ของรายวิชาที่จะน าไปสู่การบรรลุ 
ELOs  
2.ทบทวนความสอดคล้องของ
รายวิชาที่น าไปสู่การบรรลุ ELOs 
 

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

1.มีการก าหนดรายวิชาก่อน-
หลังส าหรับการเรียนตลอด
หลักสูตร  
2.มีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบกรอบ สกอ. 

 



 Criteria Strengths Area for improvement 
4. Teaching and 
Learning 
Approach 

4.1 The educational 
philosophy is well 
articulated and 
communicated to all 
stakeholders [1] 

- มีการแสดงปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทียบเคียงกับหลักสูตร 

1.แสดงช่องทางการชี้แจงปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ 
stakeholders ของหลักสูตร 
2.การประเมินประสิทธิผลของ
ช่องทางการสื่อสาร และการ
ประเมินการรับรู้ของผู้มีสวนได้
ส่วนเสีย 

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

1.การเรียนการสอนมี
กิจกรรมที่มีลักษณะการบูร
ณาการ 
2.มีกิจกรรมในรายวิชาที่
หลากหลาย และนักศึกษา
สามารถเลือกให้สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ของตนได้  
3.กิจกรรมการเรียนสร้างการ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วย
เสีย 

1.กิจกรรมในบางรายวิชาเป็น 
lecture based learning  
2.การประเมินประสิทธิผลของวิธี
เรียนแบบที่ด าเนินการกับการ
บรรลุ ELOs  
3.ทบทวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในบางรายวิชาให้
สามารถบรรลุ ELOs 

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

- หลักสูตรมีการก าหนด
ทักษะที่หลากหลาย ทั้งการ
ใช้ภาษา การใช้เทคโนโลยี 
การค้นหาข้อมูล การคิด
วิเคราะห์ค้นคว้า ทักษะทาง
สังคม  

- การประเมินประสิทธิผลของวิธี
เรียนแบบที่ด าเนินการกับการเกิด
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. Student 
Assessment 

5.1 The student 
assessment is 
constructively aligned 
to the achievement of 
the expected learning 
outcomes [1,2] 

1.หลักสูตรมีเกณฑ์การรับ
นักศึกษาแรกเข้า มี
กระบวนการประเมินผู้เรียน
ระหว่างการศึกษา และก่อน
จบการศึกษา  
2.มีการปรับปรุงประเมินผล
สัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยสอบ
ประมวลความรู้ 

- การประเมินความสอดคล้อง
ของเกณฑ์การจบหลักสูตรที่ได้
ก าหนดไว้ กับ ELOs  

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

- มีการแจ้งเกณฑ์ให้นักศึกษา
ทราบ 
 

1.รายละเอียดหลักฐานเกณฑ์การ
วัดต่างๆ เช่น rubrics เกณฑ์
โครงงานสหกิจ เกณฑ์สารนิพนธ์ 
2.การประเมินการรับรู้ของ
นักศึกษาถึงวิธีวัดผล 
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5.3 Methods including 
assessment rubrics and 
marking schemes are 
used to ensure validity, 
reliability and fairness 
of student assessment 
[6,7] 

- มีการประเมินคุณภาพ
ข้อสอบ และความสอดคล้อง
กับ ผลรับการเรียนรู้ของ
รายวิชา 

1.รายละเอียดกระบวนการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
เครื่องมือ โดยเฉพาะการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อ/
รายวิชา 
2.การก าหนด rubrics และ 
marking schemes ที่เหมาะสม
กับรายวิชาที่แตกต่างกัน 

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

- มีการก าหนดให้อาจารย์ให้
ข้อมูลป้อนกลับการประเมิน
ผู้เรียนหลังการประเมินผลให้
ทันเวลา  
 

- การประเมินระบบกลไกท่ี
ด าเนินการและการติดตามผลการ
พัฒนาของนักศึกษาภายหลังจาก
การได้รับข้อมูลป้อนกลับ เพื่อน า
ผลมาใช้ในการพัฒนาต่อไป 

5.5 Students have 
ready access to appeal 
procedure [8] 

-มีช่องทาง/ระบบการ
ร้องเรียนของมหาวิทยาลัย/ 
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา/ 
คณะกรรมการพิจารณาข้อ
ร้องเรียน  

1.การวิเคราะห์ประเมินระบบการ
จัดการข้อร้องเรียน  
2.การประเมินการรับรู้
กระบวนการอุทธรณ์ 

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] 

- การวางแผนอัตราก าลังของ
อาจารย์ 
 
 

1.การน าภาระงานที่เกิดขึ้นมาใช้
ในการวางแผนอัตราก าลังหรือการ
จัดการเพ่ือให้การด าเนินการด้าน
การเรียนการสอน วิจัยและบริการ
วิชาการด าเนินไปได้(การประเมิน
อัตราก าลังโดยค านึงถึงภาระงาน
ทั้ง 3 ด้าน) 
2.การประเมินการด าเนินการที่ใช้
อยู่เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

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

- แสดงภาระงานอาจารย์ต่อ
สัปดาห์ 

1.การค านวณอัตราส่วนอาจารย์
และนักศึกษา 
2.การประเมินภาระงานที่
มอบหมายเหมาะสมในการ
พัฒนาการเรียนการสอน วิจัยและ
บริการวิชาการ 
3.การติดตามค่า FTEs และstaff-
to-student ratio รายบุคคลเพ่ือ
ช่วยในการจัดการภาระงาน 



 Criteria Strengths Area for improvement 
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.การสรรหา บรรจุ เป็นไป
ตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
2.หลักสูตรเข้าไปมีส่วนใน
การก าหนดคุณสมบัติ
กระบวนการสรรหา คัดเลือก
โดยคณะกรรมการคัดเลือก
ของมหาวิทยาลัยและสถาบัน 

 

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

- การใช้ผลการประเมิน
อาจารย์จากระบบ PNUCM 
ประกอบการประเมิน 

1.การประเมินประสิทธิผลของ
ระบบการให้ความดีความชอบ 
เลื่อนขั้นเงินเดือน ตาม merit 
system การก าหนดสมรรถนะ
เฉพาะของอาจารย์ที่สอดคล้อง
ภาระงานและ PLOs ของ
หลักสูตรเพื่อช่วยในสนับสนุนให้
การเรียนการสอนบรรลุ PLOs 
2.การก าหนดสมรรถนะของ
อาจารย์ที่สนับสนุนการเรียนการ
สอน วิจัย และบริการวิชาการ 

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

1.ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ตามความจ านง  
2.จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพให้บุคลากร 

1.การประเมินการอบรม พัฒนา
ตนเองที่สอดคล้องกับหลักสูตร 
และการเรียนการสอน 
2.การประเมินความสัมฤทธิ์ของ
การอบรมแต่ละแบบทั้งที่
หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัย
จัด และท่ีอาจารย์เป็นผู้เลือกเข้า
ร่วมเอง 

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

1.การมอบรางวัลอาจารย์
ผลงานดีเด่นด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการ  
2.การเชิดชูเกียรติในรูปแบบ
ต่างๆ 

1.การประเมินประสิทธิผลการ
เชิดชูเกียรติ รางวัล 
การประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ต่อการกระตุ้นให้มีการ
ปฏิบัติงานที่ดี ทั้งการสอน วิจัย
และบริการวิชาการ 
2.การประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ด าเนินการ 
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6.7 The types and 
quantity of research 
activities by academic 
staff are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [10] 

1.การเก็บข้อมูลผลงานของ
อาจารย์ออกเป็นประเภท
และต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 
2560 – 2563  
2.การเทียบข้อมูลกับคณะ
รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
3.หลักสูตรมีการวิเคราะห์
แนวทางปฏิบัติของคู่เทียบ
เพ่ือน ามาพัฒนา 

1.แสดงคู่เทียบเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูลและแนวทางของคู่เทียบ
เพ่ือพัฒนา 
2.ประเมินประสิทธิผลของ
กิจกรรมที่ด าเนินการในการ
ส่งเสริมงานวิจัย 
3.การวิเคราะห์เพ่ือหาแนว
ทางการสนับสนุนการท าวิจัยของ
อาจารย์ 
4.การวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทาง
ปฏิบัติในการส่งเสริมให้มีงานวิจัย
ตีพิมพ์ในวารสาร 

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] 

- การบูรณาการบุคลากรสาย
สนับสนุนร่วมกับหลักสูตร
อ่ืนๆ 

1.แสดง workload เพ่ือ
ประกอบการประเมินประสิทธิผล 
2.รายละเอียดบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการนักศึกษา 
3.การประเมินประสิทธิผลของ
แผน เพ่ือให้งานสามารถ
ด าเนินการได้ตามที่หลักสูตร
ต้องการ 

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

- กระบวนการและเกณฑ์การ
คัดเลือกเป็นไปตามระเบียบ
และข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย 

1.การประเมินประสิทธิผลของ
กระบวนการคัดเลือกเพ่ือให้ได้
บุคลากรที่มีสมรรถนะและ
คุณสมบัติตามที่ต้องการ 
2.ประเมินการสื่อสารการเลื่อนขั้น 
การแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน 

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

- การประเมินสมรรถนะกับ
ภาระงานตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย 

- การก าหนดสมรรถนะที่
สนับสนุนภาระงานให้ส าเร็จ และ
การประเมินสมรรถนะนั้นเพ่ือให้
การด าเนินงานมีประสิทธิผล 

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

1.มีแผนการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายสนับสนุน 
การสนับสนุนการพัฒนา
ตนเองตามความสนใจ 
2.การสนับสนุนการพัฒนา
ตนเอง 1,876 บาท/ปี 

1.การพัฒนาตนเองที่สอดคล้อง
ระหว่างความต้องการของ
หลักสูตรและตัวบุคลากร 
2.การก าหนด individual 
development plan ที่เป็น
รูปธรรม ประเมินผลได้ 
3.การทบทวนความเพียงพอของ
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
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4.การก าหนดภาระงานที่ท าให้มี
เวลาในการพัฒนาตนเอง 

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

- ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการให้รางวัล
ตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย 

1.การทบทวนประสิทธิผลของ
ระบบการประเมินกับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่าย 
2.การประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ด าเนินการ 

8. Student Quality 
and Support 

8.1 The student intake 
policy and admission 
criteria are defined, 
communicated, 
published, and up-to-
date [1] 

1.นโยบายการรับเข้าเป็นไป
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  
2.การประชาสัมพันธ์การ
รับเข้ามีหลายช่องทาง 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของ
นโยบายการรับนักศึกษาและ
เกณฑ์การรับเพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ี
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหลักสูตร 
2.การประเมินประสิทธิผลของ
การประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษา 

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

- การก าหนดเกณฑ์การรับใน
การรับสมัครแต่ละรูป
แบบอย่างชัดเจน 
 

- การประเมินประสิทธิผลของ
วิธีการและเกณฑ์การรับเข้าอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมต่อการพัฒนา
ให้บรรลุ PLOs 

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

- การติดตามและดูแล 
ติดตามความก้าวหน้าของ
นักศึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา และ PNUCM 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของ
ระบบการติดตามความก้าวหน้า
ของนักศึกษา รวมถึงผลการเรียน
และภาระงาน 
2.การวิเคราะห์ภาระงานที่
เหมาะสมของนักศึกษาเพ่ือให้
สามารถส าเร็จได้ตามเวลาที่
ก าหนด 

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

1.การจัดกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้และ
ความพร้อมในการท างาน 
และการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 
2.ก าหนดการพัฒนาทักษะที่
สอดคล้องกับ ELOs 

1.การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกิจกรรมที่ด าเนินการ 
2.การประเมินประสิทธิผลของ
กิจกรรมที่ด าเนินการต่อการ
เรียนรู้และความพร้อมส าหรับการ
ท างาน 
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8.5 The physical, social 
and psychological 
environment is 
conducive for 
education and research 
as well as personal 
well-being [5] 

- การจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
นักศึกษาท้ังด้านกายภาพ 
จิตใจ และสังคม 
 

1.แสดงรายละเอียดการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
2.การปรับปรุงด้าน
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกตามผลการส ารวจ 

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] 

1.มีห้องเรียน 5 ห้อง (132 
คน) พร้อมอุปกรณ์รองรับ
การเรียนการสอนส าหรับ
สาขาวิชา 
2.ห้องคอมพิวเตอร์  3 ห้อง 
89 เครื่อง 

1.การวางแผนในอนาคตเพ่ือ
ความเพียงพอต่อการใช้งาน 
2.การประเมินความต้องการ/
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย
เป็นระยะ เพ่ือน ามาปรับปรุงตาม
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป 

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

1.ห้องสมุดของสถาบัน ห้อง
วิชาการของมัสยิด ส านักวิทย
บริการของมหาวิทยาลัย 
2.หนังสือออนไลน์ 
 

1.การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและการทบทวนรูปแบบ
และประเภทของทรัพยากรที่
นักศึกษาในหลักสูตรใช้เพื่อมา
พัฒนาการจัดเตรียมทรัพยากร
ของห้องสมุด 
2.การประเมินความเพียงพอและ
ทันสมัยในการตอบสนองการ
เรียนและวิจัย 

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

- ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ 
 
 

1.การประเมินและทบทวน
อุปกรณ์และสื่อที่เก่ียวข้องกับการ
บรรลุ ELOs (ภาษาอาหรับ มลายู 
ไทย) การทบทวนความทันสมัย
และเพียงพอของอุปกรณ์ที่
นักศึกษาในหลักสูตรต้องการมา
พัฒนาการจัดเตรียมทรัพยากร
ของห้องสมุด 
2.การประเมินความเพียงพอและ
ทันสมัยในการตอบสนองการ
เรียนและวิจัย 



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

- ห้องคอมพิวเตอร์  Wifi  E-
office   

- การประเมินความเพียงพอของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์การประเมิน
ความต้องการ/ความพึงพอใจของ
นักศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมา
ปรับปรุง 

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

1.การดูแลความปลอดภัย 
กล้อง CCTV 
2.มาตรการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน Covid-19 
 

1.การวิเคราะห์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปรับปรุง
สถานที่ให้เหมาะสม เช่น  อาชีวอ
นามัย มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
เป็นต้น 
2.การน าผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

10. Quality 
Enhancement 

10.1Stakeholders’needs 
and feedback serve as 
input to curriculum 
design and 
development [1] 

- การก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
ความพึงพอใจมาใช้ในการ
ก าหนด ปรับปรุง พัฒนา
หลักสูตร 

- กระบวนการที่เป็นระบบในการ
น าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาใช้ในการออกแบบ
หลักสูตร 

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

- การทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตรตามระยะเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

- การออกแบบหลักสูตรตามหลัก 
OBE เพ่ือให้เกิดกระบวนการที่
ครบถ้วนในการออกแบบและ
จัดการหลักสูตร 

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

- การประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผล ตามรอบปี
การศึกษา     

1.การน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
การวิจัย 
2.การประเมินความสอดคล้อง
ของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล เพื่อให้
บรรลุ PLOs 

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

- อาจารย์น าผลการวิจัยมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 

- ความชัดเจนของแผนการน า
งานวิจัยอาจารย์มาใช้ รวมถึงการ
ติดตามถึงการน าผลการวิจัยของ
อาจารย์ผู้สอนมาใช้ และผลที่เกิด
กับนักศึกษา 



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

- การประเมินความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.ระบบการทบทวน/ส ารวจ/
ประเมิน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
2.การวิเคราะห์ความต้องการและ
วางแผนในการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

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

- การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

- ระบบการรับฟังเสียงของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มท่ีหลักสูตร
ระบุไว้ และการน าผลส ารวจมา
วางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการใน
หลักสูตร ตั้งแต่การก าหนดข้อมูล
ที่ตอ้งการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วิธีการได้มา ผู้รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาในการด าเนินการของ
ข้อมูลในแต่ละกลุ่ม ที่สามารถ
ท าซ้ าได้ 

11. Output 11.1 The pass rates and 
dropout rates are 
established, monitored 
and benchmarked for 
improvement [1] 

1.การเก็บข้อมูลการคงอยู่ 
การตกออก  
2.ภาวะการมีงานท าของ
นักศึกษา  
3.แสดงการติดตามดูแล
ระบบช่วยเหลือนักศึกษา 

1.ก าหนดคู่เทียบเพ่ือให้สามารถ
น าข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 
2.การก าหนดนิยามของตัวชี้วัดที่
ใช้ให้ชัดเจน เพ่ือเทียบกับคู่เทียบ 
เพ่ือ 

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

- การเก็บข้อมูลของนักศึกษา
ตั้งแต่ปี 2560-2562 
 

1.ก าหนดคู่เทียบเพ่ือให้สามารถ
น าข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 
2.การน าผลการวิเคราะห์สาเหตุ
และน ามาใช้ในการพิจารณา
ปรับปรุงการก าหนดเกณฑ์จบ
หรือการก าหนดแนวทางการ
จัดการเพ่ือรองรับหรือแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสม 

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

- การเก็บข้อมูลของนักศึกษา
ตั้งแต่ปี 2559-2562 
 

1.ก าหนดคู่เทียบเพ่ือให้สามารถ
น าข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 
2.การใช้ข้อมูลคู่เทียบ เพ่ือให้
สามารถน าข้อมูลมาปรับปรุง
กระบวนการท างาน 
3.การศึกษาความพร้อมในการ
ท างานนอกเหนือจากภาวการณ์มี



 Criteria Strengths Area for improvement 
งานท า 
4.การก ากับให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการท างานและการ
เทียบเคียงจากคู่เทียบเพ่ือการ
พัฒนา 

11.4 The types and 
quantity of research 
activities by students 
are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [2] 

- การเก็บข้อมูลสารนิพนธ์
ของนักศึกษา 
 

1.ก าหนดคู่เทียบเพ่ือให้สามารถ
น าข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 
2.การใช้ข้อมูลของคู่เทียบมา
ปรับปรุงการด าเนินงานของ
หลักสูตร 
3.แผนการก าหนดให้นักศึกษาได้
มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
แสวงหาความรู้/การวิจัย 

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

- การเก็บข้อมูลความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตตั้งแต่ปี 
2560-2562 
 

1.ก าหนดคู่เทียบเพ่ือให้สามารถ
น าข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 
2.การประเมินความพึงพอใจ
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ 
3.การน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการ 

 
 


