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บทสรุปส าหรับผู้บริหารหลักสูตร 
 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์ รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM 
MEETING โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม (ประธาน
กรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอยะ บินเซ็ง (กรรมการ) นางสาวนูรีมัน ดอเลาะ (เลขานุการ) และนางสาว
สุดารัตน์ ชูชื่น (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตรได้จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมิน
ตนเอง การตรวจเอกสารออนไลน์ และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน และตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  

การประเมินนี้ ด าเนินการภายใต้การประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA  มีทั้งหมด 11  ข้อ ซึ่ง
ประเมินด้วยระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมิน มีดังนี้ 
 
 

Criteria Score 

1. Expected Learning Outcomes 3 
2. Programme Specification 4 
3. Programme Structure and Content 3 
4. Teaching and Learning Approach 3 
5. Student Assessment 3 
6. Academic Staff Quality 3 
7. Support Staff Quality 3 
8. Student Quality and Support 3 
9. Facilities and Infrastructure 3 
10. Quality Enhancement 2 
11. Output 3 
 
จุดแข็ง (ภาพรวม) 

1. กิจกรรมหรือโครงการของหลักสูตรมีความหลากหลายรองรับการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
2. เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร 
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
4. หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน KBSM (Structure of Standard Malay) 

 
 



ข 
 

 

 

แนวทางการพัฒนา (ภาพรวม) 
1. ทบทวนกระบวนการในการก าหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรโดยมุ่งเน้นจากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

เพ่ือโอกาสในการท างานของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร 

2. การทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผู้เรียน เพื่อสะท้อนการบรรลุผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 

3. การก าหนดคู่เทียบและเรียนรู้แนวปฏิบัติของผู้เทียบเพ่ือน ามาปรับใช้กับหลักสูตร 

4. การเพ่ิมสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ในระดับปริญญาเอก การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และการมีบทบาทของ

อาจารย์ทุกคนในการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR 
1. การเขียนรายงานที่เน้น “กระบวนการ” หรือ “แนวปฏิบัติ” ที่หลักสูตรด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้  
2. ระบบฐานข้อมูลที่รองรับการรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
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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  

- หลักสูตรก าหนด ELOs ไว้ 5 
ข้อ โดยเชื่อมโยงมาจาก
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่ง 
ELOs ดังกล่าวครอบคลุม TQF 
ทั้ง 5 ด้าน 
- หลักสูตรแสดงความเชื่องโยง
ระหว่าง ELOs กับพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ ของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
 

- การท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กับ 
PLOs  
- กระบวนการในการสื่อสารให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจ ELOs 
ได้ตรงกัน 
 

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

ELOs ของหลักสูตรครอบคลุม
ทั้งส่วนที่เป็นผลการเรียนรู้
เฉพาะทาง (Specific) และผล
การเรียนรู้ทั่วไป (Generic)  
 

-พิจารณาความเหมาะสมของ
ELOs กับบริบทของหลักสูตร 
และการเทียบเคียงกับหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ 
-  การแสดงความเชื่อมโยง
ระหว่าง ELOs กับ Bloom’s 
Taxonomy  
 

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

- หลักสูตรมีการก าหนดผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหลักไว้  5 กลุ่ม
ชัดเจน 
- การจัดท า Program Profile 
ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งมีการน าเสนอ 
ELOs ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบ 
- การระบุรายละเอียดความ
ต้องการ (requirements) 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่ม ก่อนมีการสรุปเป็น ELOs 

- กระบวนการสกัด 
requirements เพ่ือสรุปว่า
ประเด็นใดบ้าง คือความ
ต้องการจ าเป็นที่ควรน ามา
สรุปเป็น ELOs 
- การประเมินหรือก าหนด
วิธีการวัดว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
ทุกกลุ่มเข้าใจ ELOs ตรงกัน 
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 Criteria Strengths Area for improvement 

2. Programme 
Specification 

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

-รายละเอียดของหลักสูตรตาม 
มคอ. 2 มีความครบถ้วน และมี
ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตร KBSM (Structure of 
Standard Malay)  
-มีการเผยแพร่ผ่านสื่อและ
ช่องทางที่หลากหลาย 

การประเมินการรับรู้ข้อมูลของ
หลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม 

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

- ขั้นตอนการจัดการข้อมูลของ
รายวิชาที่ชัดเจน 
- การจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาผ่าน มคอ.3 ที่มีความ
สมบูรณ์ สอดคล้องกับ ELOs 
และมีการเผยแพร่ให้นักศึกษา
ทราบ 

- กระบวนการก ากับ/ติดตาม 
ในการปรับปรุงและพัฒนา
ความครบถ้วนและความ
ทันสมัยของรายละเอียด
รายวิชา 
 

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

-การสื่อสาร รายละเอียดของ
หลักสูตรผ่านช่องทางที่ส าคัญ 
เช่น คู่มือนักศึกษา บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์และ 
Program Profile 

- การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของช่องทาง
การสื่อสาร 
 

3. Programme 
Structure and 
Content 

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

หลักสูตรมีกระบวนการ
ออกแบบโครงสร้างและสาระ
ของหลักสูตรโดยใช้ ELOs เป็น
ตัวตั้ง 
 

- การประเมิน “กระบวนการ
ออกแบบหลักสูตร” ว่ามีผลท า
ให้ผู้เรียนบรรลุ ELOs  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และน าผลการ
ประเมินไปปรับใช้ 

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

- เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
สอดคล้องกับ ELOs 
- การแสดงความเชื่อมโยง
ระหว่างรายวิชา ทักษะการ
เรียนรู้ของ Bloom’ s 
Taxonomy และ ELOs 

- ระบบการก ากับ/ติดตาม การ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา เพื่อประเมินผลการ
บรรลุ CLOs, YLOs และ 
ELOs ของผู้เรียน 
- ทวนสอบความสอดคล้อง
ระหว่างการด าเนินงานข้อ 
AUN 3.2, 4.2 และ 5.1 
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 Criteria Strengths Area for improvement 

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

โครงสร้างหลักสูตรจัดล าดับ
รายวิชาก่อน-หลัง เหมาะสม
ตาม ELOs 
 
 

- การแสดงการบูรณาการ
เนื้อหาระหว่างรายวิชา รวมถึง
การบูรณาการเนื้อหาที่เรียนใน
แต่ละชั้นปี 
-  การก าหนดเงื่อนไขการ

ฝึกงานและสหกิจศึกษา  
 

4. Teaching 
and Learning 
Approach 

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

- การระบุปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และการสื่อสารให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 

- ความเป็นรูปธรรมในการน า
ปรัชญาการศึกษา มาเป็นกรอบ
ในการจัดการเรียนการสอน 
- การประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการสื่อสารปรัชญาของ
หลักสูตร 

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

- หลักสูตรมีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย เช่น 
Active Learning, 
Cooperative Learning, และ
Collaborative Learning 
Group  
- การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่มีการเชื่อมโยงกับ ELOs 

- ความเป็นรูปธรรมของการ
ทวนสอบ หรือการประเมินการ
บรรลุ ELOs  
 

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

- การก าหนดทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตตามบริบทของ
หลักสูตร โดยมุ่งเน้นทักษะการ
ค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ การใช้
เหตุผล และความสามารถใน
การปรับตัว  
- การแสดงความเชื่อมโยง
ระหว่างทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต กับรายวิชาและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  

การทวนสอบกระบวนการ
ด าเนินงานว่าผู้เรียนบรรลุ
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
ก าหนดไว้ 
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 Criteria Strengths Area for improvement 

5. Student 
Assessment 

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

หลักสูตรมีกระบวนการ
ประเมินผลผู้เรียนที่เริ่มตั้งแต่
นักศึกษาแรกเข้าผ่าน
กระบวนการ TCAS การ
ประเมินระหว่างเรียนผ่าน
รายวิชาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และก่อนส าเร็จ
การศึกษาโดยการสอบวัด
มาตรฐาน KSBM 

- การประเมินความสอดคล้อง
หรือความเหมาะสมของวิธีการ
วัดและประเมินผู้เรียนกับการ
บรรลุ ELOs 
- ความเป็นรูปธรรมของการน า
ผลการประเมินผู้เรียนไป
ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน  

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

- หลักสูตรมีกระบวนการการ
ก าหนดรายละเอียดและวิธีการ
ประเมินผู้เรียน รวมทั้งการ
สื่อสารให้ผู้เรียนทราบ 
- การก าหนด Rubrics เพ่ือวัด
ผลสัมฤทธิ์ในบางรายวิชา  
 

การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ“กระบวนการ
ประเมินผู้เรียน” เพ่ือพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข 
 

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

หลักสูตรมีการแจ้งเกณฑ์การให้
คะแนนทั้งการสอบ และงานที่
มอบหมายให้ผู้เรียนทราบ  
 

การทวนสอบ “ระบบการวัด
และประเมินผลผู้เรียน” ที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน เพ่ือสะท้อนความ
เที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและ
ความเป็นธรรม 

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

จากการสัมภาษณ์พบว่ามีการ
ทวนคะแนนสอบ และแจ้งผล
การสอบให้นักศึกษาทราบ 

- การให้ข้อมูลย้อนกลับด้านอื่น
ที่นอกเหนือจากคะแนน 
โดยเฉพาะทักษะ สมรรถนะ ที่
เป็นส่วนหนึ่งของ   ELOs 
- การติดตามว่าผู้เรียนน าข้อมูล
ย้อนกลับจากผู้สอนไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
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5.5 Students have ready 
access to appeal 
procedure [8] 

- หลักสูตรมีช่องทางในการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง
อาจารย์ที่ปรึกษา Face book
และ Line  
 

- การประเมินความสะดวกและ
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
กระบวนการและช่องทางการ
ร้องทุกข์ และการน าผลการ
ประเมินไปปรับใช้ 
 

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] 
 

หลักสูตรใช้กระบวนการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ตามแผนของ
คณะ 

- การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
และการศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก 
- การวางแผนที่ครอบคลุม             
พันธกิจด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ  

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

มีการค านวณ FTEs ที่เป็นภาระ
งานสอนของอาจารย์ซึ่งเป็นไป
ตามมาตรฐาน  

การทบทวนเกณฑ์การค านวณ 
FTEs ที่ครอบคลุมงานวิจัยและ
บริการวิชาการ รวมทั้งการน า
ผลการวิเคราะห์มาปรับใช้ใน
ก าหนดภาระงาน 

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

การคัดเลือกและระบบการ
บริหารบุคคลหลักสูตรใช้แนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
 

- แผนความก้าวหน้าในอาชีพ
ของอาจารย์ รวมถึงระบบ
รางวัล และสิ่งจูงใจ 
- การประเมินว่ากระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรมี
สอดคล้องกับความต้องการ
ของหลักสูตร 
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6.4 Competences of 
academic staff are 
identified and 
evaluated [3] 

มีการอธิบายความสามารถของ
อาจารย์ในด้านการสอน และ
การบริการวิชาการ 

- การก าหนดสมรรถนะหลัก
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และแนวทางการพัฒนาไปสู่
สมรรถนะที่ก าหนดไว้ 
- สมรรถนะหลักท่ีครอบคลุม
พันธกิจทั้ง 3 ด้าน 

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

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
มีการจ าแนกประเภทการเข้ารับ
การอบรมของอาจารย์  

การทวนสอบการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ หรือสมรรถนะที่
รองรับตามทิศทางการพัฒนา
ของหลักสูตร 

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

- หลักสูตรใช้ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
- คณะมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้อาจารย์  

การประเมินระบบที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน และน าผลไปปรับใช้ 

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

- หลักสูตรน าเสนอข้อมูล
ประเภทและคุณภาพของ
งานวิจัย  
- มีจ านวนผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน 
เมื่อเทียบกับปีการศึกษาก่อน 
 

การเทียบเคียงผลงานวิจัยกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 
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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] 

หลักสูตรใช้กระบวนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรตามแผน
ของคณะ 

การประเมินในภาพรวมว่า
อัตราก าลังสายสนับสนุนส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติพันธกิจ
ของหลักสูตรหรือไม่ รวมถึง
แนวทางแก้ไข 
 

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

การคัดเลือกและระบบการ
บริหารบุคคลหลักสูตรใช้แนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
 

แผนความก้าวหน้าในอาชีพ
ของบุคลากร รวมถึงระบบ
รางวัล และสิ่งจูงใจ 
 
 

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

 การก าหนดสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะรองของบุคลากร 
และแนวทางการพัฒนาไปสู่
สมรรถนะที่ก าหนดไว้ 

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

บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ และคณะมี
งบประมาณสนับสนุนคนละ
4,000 บาท 
 

การทวนสอบการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักที่คณะก าหนดไว้ 

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

จากการสัมภาษณ์พบว่าระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย 
 

การประเมินระบบที่ใช้ใน
ปัจจุบัน และน าผลไปปรับใช้ 
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8. Student 
Quality and 
Support 

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

มีการก าหนดเกณฑ์การรับ
นักศึกษา และมีช่องทางการ
สื่อสารหลายช่องทาง 

ทบทวนนโยบายการรับ และ
การสร้างจุดเด่นของหลักสูตร 
เพ่ือให้มีจ านวนนักศึกษาเป็นไป
ตามแผน 

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

มีการก าหนดเกณฑ์การรับ
นักศึกษาแต่ละรอบอย่างชัดเจน 

- ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของเกณฑ์การรับ
นักศึกษาท่ีใช้ในแต่ละรอบและ
น าผลไปปรับใช้ 
- วิเคราะห์การด าเนินงานที่
จ านวนนักศึกษาน้อยกว่าแผนที่
วางไว้ 

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

- มีการก าหนดชั่วโมงให้
ค าปรึกษากับนักศึกษา 
- มีระบบติดตามการเรียนของ
นักศึกษา 

ทบทวนการพิจารณา 
workload ของนักศึกษา  

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

- มีระบบสนับสนุน ช่วยเหลือ
นักศึกษาทั้งด้านการเรียนและ
การใช้ชีวิต 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งที่
ด าเนินการเอง และความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ 
 

- กิจกรรมที่สนับสนุนการมีงาน
ท าหลังส าเร็จการศึกษา 
- การทวนสอบว่าการ
ด าเนินงานมีผลต่อการบรรลุ 
ELOs และสร้างโอกาสการ
ท างาน 

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

จากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าและ
นักศึกษา ยีนยันว่าคณะมี
บรรยากาศและจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

- การมีส่วนร่วมของหลักสูตรใน
การประเมินสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และการน าผลการ
ประเมินมาปรับใช้ 
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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] 
 

- คณะมีห้องเรียน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ อยู่ใน
ระดับท่ีเพียงพอต่อการจัด
การศึกษาของหลักสูตรใน
สภาวะที่ปกติ 
-มีการปรับปรุงระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีรองรับกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

- การมีส่วนร่วมของหลักสูตร
ในการส ารวจหรือประเมิน
ความเหมาะสมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  
- การน าผลการส ารวจไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนา 

 

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

- ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและ
ห้องสมุดคณะ มีทรัพยากร
เพียงพอ และไม่ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษาของหลักสูตร 
-มีการปรับปรุงระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีรองรับกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

- การมีส่วนร่วมของหลักสูตร
ในการส ารวจหรือประเมิน
ความเหมาะสม ความเพียงพอ  
- การน าผลการส ารวจไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนา 

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

- มีห้องปฏิบัติการทางภาษา 
และศูนย์ภาษา รองรับการ
จัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนาผู้เรียน  
-มีระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
รองรับกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 
 

- การมีส่วนร่วมของหลักสูตร
ในการส ารวจหรือประเมิน
ความเหมาะสม ความเพียงพอ  
- การน าผลการส ารวจไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนา 

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

-มีระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
รองรับกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 

- การมีส่วนร่วมของหลักสูตร
ในการส ารวจหรือประเมิน  
- การน าผลการส ารวจไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนา 
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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] 
 

- สภาพแวดล้อมด้านสุขอนามัย
และความปลอดภัย               
ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาของหลักสูตร 
 
 

- การมีส่วนร่วมของหลักสูตร
ในการส ารวจหรือประเมิน  
- การน าผลการส ารวจไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนา 

10. Quality 
Enhancement 

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

- การก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลัก 6 กลุ่ม และช่องทางการ
รับทราบข้อมูล 

-  การจ าแนกความต้องการ
และข้อมูลป้อนกลับให้ชัดเจน 
ก่อนน ามาใช้เพ่ือพัฒนา
หลักสูตร 
- รายละเอียดข้อมูลทั้งความ 
ต้องการ และข้อมูลป้อนกลับ
การน ามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เพ่ือใช้ในการ
ออกแบบหลักสูตร 

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

- ทบทวนหลักสูตรผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
- การปรับแผนการศึกษา
รายวิชาสหกิจศึกษา การเปิด
วิชาเลือก และการปรับเนื้อหา
ของบางรายวิชา  
 

- การประเมินกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่
รองรับการปรับปรุงหลักสูตรใน
รอบต่อไป 

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

 - การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้าน
ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การประเมิน/ทวนสอบความ
สอดคล้องระหว่างวิธีการเรียน
การสอน การวัดและ
ประเมินผล รวมถึงการบรรลุ 
ELOs 
- การน าผลการทวนสอบไป
ปรับปรุงพัฒนา 
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10.4 Research output is 
used to enhance 
teaching and learning 
[4] 

 - รายละเอียดการน างานวิจัยมา
ใช้บูรณาการกับการเรียนการ
สอน 
- การประเมินการบรรลุ ELOs 
จากการบูรณาการ การวิจัยกับ
การเรียนการสอน 
 

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

หลักสูตรมีการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และการเรียนการสอน 

ความเป็นรูปธรรมของการน า
ผลการส ารวจมาปรับใช้ 

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

การน าเสนอขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ส ารวจข้อมูลป้อนกลับ  

- รายละเอียดที่ชัดเจนของ
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม และการน า
ข้อมูลนั้นมาใช้ในการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
- ประเมินความเป็นระบบ 
(ท าซ้ า วัดได้ ประเมินได้) 
ครอบคลุมถึงช่วงเวลาและ
ความถี่ในการส ารวจ และการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

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

ข้อมูลการคงอยู่และการตกออก
ของนักศึกษา รวมถึงการก ากับ
ติดตามดูแล เพ่ือลดอัตราการตก
ออก 
 

- การวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน และการก าหนด
แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
- การเทียบเคียงกับหลักสูตรที่
อยู่ในบริบทเดียวกันของ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 
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11.2 The average time 
to graduate is 
established, monitored 
and benchmarked for 
improvement [1] 

นักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตร
ส าเร็จการศึกษาในปีนี้ 

- แนวทางการดูแลผู้เรียนให้
ส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
- การเทียบเคียงกับหลักสูตรที่
อยู่ในบริบทเดียวกันของ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 
 

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

นักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรได้
งานท าแล้ว 4 คน (ร้อยละ 20) 

การเทียบเคียงกับหลักสูตรที่อยู่
ในบริบทเดียวกันของ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

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

- นักศึกษาได้เข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัยจ านวน 2 เรื่อง 
- นักศึกษาบางส่วนได้เข้าร่วม
การแข่งขันประกวด ซึ่งสะท้อน
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับ ELOs 

- การเพ่ิมจ านวนงาน
ผลงานวิจัยของผู้เรียน  
- การเทียบเคียงกับหลักสูตรที่
อยู่ในบริบทเดียวกันกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 
 

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

มีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

- การส ารวจที่ครอบคลุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และน า
ข้อมูลจากการส ารวจมา
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
- การเทียบเคียงกับหลักสูตรที่
อยู่ในบริบทเดียวกันของ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2564 

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 (ทางโทรศัพท์) 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

10.00 -  10.15 น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต (2 คน) ทางโทรศัพท์ สัมภาษณ์โดย 
ผศ.ดร.อนุวัต  สงสม 10.15 –  10.30 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า (2 คน) ทางโทรศัพท์ 

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2564  (ผ่าน ZOOM) 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

08.45 -  09.00 น. - ประชุมคณะกรรมการประเมินวางแผนการประเมิน  
09.00 – 09.30 น. สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา (3 คน)  

09.30 – 10.00 น. - สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ผู้สอนสาขาต่างๆ (2 คน)  

10.00 – 10.30 น. - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (3 คน)  
10.30 – 12.00 น. - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร 
- คณะกรรมการประเมิน สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานตาม SAR 

 

12.00  - 13.00 น.  - รับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 – 13.45 น. -  คณะกรรมการประเมินประชุมหารือ และจัดท ารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 

13.45 – 14.30 น. - น าเสนอผลการประเมินโดยวาจา (ในภาพรวม) และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 

 
 
 

 


