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รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตรได้จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมิน
ตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทน
อาจารย์ผู้สอน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  

การประเมินนี้ด าเนินการภายใต้การประเมินตามเกณฑ์ AUN QA  มีทั้งหมด 11  ข้อ ซึ่งประเมินด้วยระดับ
คะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมิน มีดังนี ้
 

Criteria Score 
1. Expected Learning Outcomes 3 

2. Programme Specification 2 
3. Programme Structure and Content 2 

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 2 

10.Quality Enhancement 2 

11. Output 2 
 
จุดแข็ง (ภาพรวม) 
 1 หลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของหลักสูตร 
 2. หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานมีความสามารถเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน และสามารถเปน็ผู้ประกอบการได้  
 3. หลักสูตรดูแลนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 4. หลักสูตรมีเครือข่ายภายนอกท่ีสามารถร่วมกันพัฒนานกัศึกษาให้บรรลุ ELOs  
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แนวทางการพัฒนา (ภาพรวม) 
 1.หลักสูตรควรสื่อสารจุดแข็งของหลักสูตรและก าหนดอาชีพที่ชัดเจนในอนาคต ที่ส่งผลให้บัณฑิตมีภาวะการมีงาน
ท าที่สามารถก้าวหน้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. หลักสูตรควรเสริมทักษะภาษาดา้นการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับให้กับนักศึกษาอย่างเพียง
พอที่จะท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ประสบความส าเร็จและบรรลุ ELOs รวมทั้งสามารถน าไปต่อยอดการศึกษาระดบัที่
สูงขึ้น 
 3. หลักสูตรควรเสริมสร้างความม่ันใจให้กับนักศึกษาในการกล้าพูด  กลา้แสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็น 
 4. คณาจารย์ในหลักสูตรควรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับ PLOs และ CLOs 
 5. หลักสูตรควรแนบหลักฐานให้ตรงกับเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
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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
ก าหนด ELOs โดยมี ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียคือ คณาจารย์ นักศึกษา 
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง/ผู้น าชุมชน 
ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ 
ชุมชน  
2. หลักสูตรมีการก าหนด ELOs 5 
ข้อมีความชัดเจน สามารถวัดและ
ประเมินผลได ้
3. ELOs มีความสอคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พนัธกิจของ
มหาวิทยาลยั และสถาบนั 

หลักสูตรควรทบทวน sub ELOs 
ในหมวด 4 ในมคอ. 2 ให้
สอดคล้องกับ ELOs และสามารถ
วัดและประเมนิ 
ผลได้ (ด้านความรู้ ข้อ 1มีความรู้ 
ความเข้าใจในวิชาการต่าง ๆทาง
ภาษาอาหรับ ดา้นทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ข้อ 5. มวีิจารณญาณในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม) รวมทั้งควร
ทบทวน sub ELOs ซึ่งอาจมี
ความซ้ าซ้อนกัน 

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. หลักสูตรก าหนดผู้มีส่วนได้สว่น
เสีย คือคือ คณาจารย์ นักศึกษา 
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง/ผู้น าชุมชน 
ผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ 
ชุมชน   
2. หลักสูตรแสดงการเชื่อมโยง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้สว่น
เสียแต่ละกลุ่มมายัง ELOs ที่
ก าหนด   

 4 

2. Programme 
Specification 
(2) 

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

1. มคอ. 2 มีข้อมูลครบถ้วน 
2. หลักสูตรมีการปรับปรุงตาม
รอบที่ สกอ. ก าหนด  
  

รายละเอียดหลักสูตรจะต้องมี
ข้อมูลครบถ้วนทุกสื่อหรือ
ช่องทางที่ใช้สื่อสาร  

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 มีข้อมูลครบถ้วน 
 

CLOs จะต้องรองรับ ELOs ให้
ครบ และ CLOs จะต้องชัดเจน
และสามารถวัดและประเมินได้
ในทุกรายวิชา  

2 

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

หลักสูตรมีการสื่อสาร มคอ.2 และ 
มคอ. 3 ในช่องทางต่างๆจ าแนก
ตามกลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
  

หลักสูตรควรตรวจสอบการ
สื่อสาร มคอ.2 และ มคอ. 3 ใน
ทุกช่องทางและประเมินการ
เข้าถึงในการสื่อสารในช่องทาง
ดังกล่าว 

2 

3. Programme 
Structure and 
Content 

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

 1.หลักสูตรควรอธิบาย
กระบวนการในการออกแบบ
หลักสูตร โดยอาศัยข้อมูลจากผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียในแต ่
ละกลุ่มให้ชัดเจน 
2.หลักสูตรควรทบทวนการ
ออกแบบหลักสูตรโดยใช้ ELOs 
เป็นตัวตั้ง  

2 

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

ELOs ของหลักสูตรมีรายวิชา 
มารองรับ 
 

หลักสูตรควรทบทวนการกระจาย
ของ ELOs สู่รายวิชาให้ครบถ้วน
ทุก ELOs  
 

2 

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

 หลักสูตรควรทบทวนแสดงการ
จัดล าดบัรายวชิา เชน่ วิชาภาษา
อาหรับ 1 สอนชั้นปีที1่ เทอม 1 
รองรับ ELO ขั้น A,E เป็นต้น 

2 

4. Teaching 
and Learning 
Approach 
 

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

1.ปรัชญาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัคือ ศึกษา วิจัย 
วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสังคมศาสตร์ น าองค์ความรู ้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ใน

หลักสูตรควรแสดงการน า
ปรัชญาการศึกษามาใช้ในการ
สอนเรียนการสอน 
 

3 
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 Criteria Strengths Area for improvement Score 

การพัฒนาคน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติภายใต้พหุวัฒนธรรม
ให้แข่งขันได้ในระดับสากล  
2. หลักสูตรมีการสื่อสารปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลยัผ่าน 
เว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและ
ของสถาบันอิสลามและอาหรับ
ศึกษา เพจของสาขาวชิา การ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

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

ในบางรายวิชามีกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

การก าหนด CLO จะต้องมีความ
ชัดเจน วัดและประเมินผลได้ 
สอดคล้องกับ ELO ที่รับมา  
 

2 

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

1. การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ก าหนด
ในหลักสูตรคือทักษะภาษาอาหรับ 
การค้นข้อมูลที่เป็นภาษาอาหรับ
ด้วยตนเอง ทักษะภาษาอังกฤษ 
ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และแหล่งข้อมูลออนไลน์ การ
เรียนรู้จากประสบการณ์และ
สถานการณ์จริง ทักษะการ
วิเคราะห์บทเรียนจากกรณีศึกษา 
การน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาทั้งระดบับุคคลและสังคม 
ฝึกการเป็นผูน้ าและผู้ตามที่ดี 
ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะด้านอาชีพ เช่น หลักสูตรปศุ
สัตว์กับเกษตรทฤษฎีใหม่ 
หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะ หลักสตูร
สร้างเพจออนไลน์ หลักสูตรบัญชี
ครัวเรือน 
2. หลักสูตรก าหนดกิจกรรมการ

 4 
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 Criteria Strengths Area for improvement Score 

เรียนรู้ทักษะตลอดชีวิตผ่าน
รายวิชาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรรวมทั้งมีการประเมิน
ผู้เรียนในทักษะตา่ง ๆ ที่ก าหนด 

5. Student 
Assessment  

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

หลักสูตรมีการประเมินผล 
ก่อนเข้าเรียนด้วย 
1. ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา
ตาม มคอ.2 หมวด 3 
2. การจัดท าข้อสอบและ 
ให้มีการสัมภาษณ์ โดยใช้
ภาษาไทย อาหรับและมลายู 
ระหว่างเรียน 
1. การเข้าเรียน 
2. การท ารายงาน 
3. การท าแบบฝึกหัด 
4. การน าเสนอในชัน้เรียน 
5. การวิเคราะห์และมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 
6. การถามตอบ 
7. การเขียนบทความ 
8. ข้อสอบอัตนัย 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 
1. การท าวิทยานิพนธ ์
2. การท าการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
3. การผ่านกิจกรรมที่บังคับโดย
สถาบนัและมหาวทิยาลัย 

หลักสูตรควรทบทวนเกณฑ์การ
รับ การวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับ CLOs และ ELOs 

3 

5.2 The student 
assessments including 
timelines, methods, 
regulations, weight 
distribution, rubrics 
and grading are 
explicit and 
communicated to 

1. มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา โดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรชี้แจง
รายละเอียดข้างตน้แก่นักศึกษา
ทราบในชั่วโมงแรกของแต่ละ
รายวิชา 
2. มคอ.3 มีรายละเอียดเก่ียวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการ
ประเมิน และระยะเวลาที่ใช้ใน

หลักสูตรควรมี rubrics ในการ
ให้คะแนนที่ชัดเจนในการ
ประเมินชิน้งาน การน าเสนอ 
การสังเกตพฤติกรรมในรายวิชาที่
จ าเป็นต้องใช้การประเมิน
ลักษณะนี้  

3 
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 Criteria Strengths Area for improvement Score 

students [4,5] การประเมิน และแสดงไว้ในแตล่ะ
รายวิชาของหลักสูตรรวมทั้งให้
ระบุน้ าหนักของการประเมินผล  

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

การสอบกลางภาคและปลายภาค 
มีกระบวนการวิพากษ์ข้อสอบ โดย
คณะกรรมการภายในสาขาวิชา
ภาษาอาหรับ 
 

หลักสูตรควรแสดง rubrics ใน
รายวิชาที่จ าเปน็ต้องใช ้
 

3 

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

หลักสูตร feedback ให้นักศึกษา
รับทราบหลังจากการวัดและ
ประเมินผล เพื่อให้นักศึกษาน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาได้ทนัเวลา 

 4 

5.5 Students have 
ready access to 
appeal procedure [8] 

หลักสูตรด าเนินการแจ้งสิทธิการ
ร้องเรียนคะแนนให้นักศึกษา
ทราบในหลายช่องทาง  
 

หลักสูตรควรมีระบบการ
ด าเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียน
ของนักศึกษาและแจ้งให้
นักศึกษารับทราบถึงระบบ
ดังกล่าว  

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] 

สถาบนัวิเคราะห์แผนอัตราก าลงั 
จัดท าแผนอัตราก าลงัของอาจารย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ และแผน
รองรับการจัดหาอาจารย์เพื่อให้
เพียงพอกับการด าเนินงาน
หลักสูตรและได้มาตรฐาน  
 

หลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการ
การจัดท าแผนอัตราก าลงั และ
แผนรองรับการจัดหาอาจารย ์

3 
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 Criteria Strengths Area for improvement Score 

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

 1. แสดงค่า FTES ของนักศึกษา 
2. หาสัดส่วน FTE/FTES  
3.  วิเคราะห์ภาระงานของสาย
วิชาการของหลักสูตร เพื่อดู
ความสัมพันธ์ของภาระงานของ
อาจารย์ผู้สอนที่มีต่อภาระการ
สอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ และการดูแลนักศึกษา
ของหลักสูตร 

2 

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
บุคลากรสายวิชาการโดยใช้
ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ประกาศและขัน้ตอนตาที่
มหาวิทยาลยัก าหนด  
2. สถาบันมีสว่นร่วมในการ
ก าหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ ความ
เชี่ยวชาญซึง่เป็นไปตามสาขาวชิา
ที่สถาบนัจัดสรร ประกาศรับ
สมัคร การสอบสัมภาษณ์โดย
ผู้บริหารและหัวหน้าสาขา 
3. สถาบันมีค าสั่งแต่งตัง้กรรมการ
ร่างหลักเกณฑ์การประเมินและวิธี
พิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน  
4. การสนับสนุนการเข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวชิาการ  การให้ทุนการศึกษา
ประกาศให้คณาจารย์ทราบ 

 4 

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

ผู้บริหารสถาบันได้ให้ความส าคญั
ต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้
เป็นActive Learning และมีการ
วัดและประเมนิผลที่หลากหลาย 
ความสามารถด้านการวิจัย ความ
เชี่ยวชาญด้านการสอน 

1. การสื่อสาร Competences 
ของอาจารย์ ให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทราบ 
2. การประเมินสมรรถนะของ
อาจารย์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาต่อไป 

2 

6.5 Training and 
developmental needs 
of academic staff are 

หลักสูตรส่งเสริม สนบัสนุนให้
คณาจารย์ได้รับการพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่องโดยการจัดสรร

การวิเคราะห์ผลจากการประเมิน
สมรรถนะที่ก าหนด เพื่อการ
พัฒนาคณาจารย์ในเร่ืองที่ยังไม่

3 



7 
 

 Criteria Strengths Area for improvement Score 

identified and 
activities are 
implemented to fulfil 
them [8] 

งบประมาณในการเข้าร่วมอบรม 
สัมมนาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั เชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาให้ความรู้ จัดสัมมนา
แบบ Work shop ส่งเสริมให้
อาจารย์ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก การน าเสนอบทความ
ทางวชิาการ 
 

เข้มแข็งหรือเสริมจุดแข็งให้มาก
ขึ้น 

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

การบริหารผลการปฏบิัติงาน เพื่อ
สร้างขวัญและจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน สถาบนัอิสลามและ
อาหรับศึกษา ได้สง่เสริมให้
อาจารย์เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
การจัดท างานวิจยั สนบัสนุนให้
อาจารย์มีการน าเสนอผลงานวิจยั
ทั้งในและตา่งประเทศ เพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่บทความวชิาการและ
บทความวิจยัและสนบัสนนุเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้พฒันาคุณวุฒิ
ที่สูงขึ้นและสามารถขอต าแหน่ง
ทางวชิาการทีสู่งขึ้น 
2. สถาบันสรา้งบรรยากาศของ
การแสดงความยนิดีแก่บุคลากรที่
ได้รับรางวลั บุคลากรที่ได้รบัการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยท าป้ายแสดงความ
ยินดี website สถาบัน เพจสาขา 

 4 

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

หลักสูตรแสดงข้อมูลของบทความ
ทางวชิาการและบทความวิจัยใน
ฐานระดบัต่าง ๆ ย้อนหลัง 4 ปี  
 

การวิเคราะห์ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ในหลักสูตรและ
เทียบเคียงผลงานทางวชิาการ
ของคณาจารย์กับหลักสูตรอ่ืน ๆ 
เพื่อน ามาปรบัปรุง พฒันาต่อไป 
 

2 
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 Criteria Strengths Area for improvement Score 

7. Support 
Staff Quality 
(3) 

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
และหลักสูตรร่วมจัดท าแผน
อัตราก าลังบุคลากรสายสนบัสนนุ
ที่ค านึงถึงรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงานต่อปริมาณงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานและ
มอบหมายงานตามความถนัดใน
การให้บริการและสนบัสนนุแก่
คณาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตร 

หลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการ
การจัดท าแผนอัตราก าลงั และ
แผนรองรับการจัดหาบุคลากร
สายสนับสนนุ 

3 

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

การบรรจุ แต่งตั้งบุคลากรสาย
สนับสนนุเพื่อการด าเนินงานใน
หลักสูตร สถาบนัอิสลามและ
อาหรับศึกษา ได้ด าเนินตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทรไ์ด้ก าหนด 
เร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์กรอบภาระ
งาน และการขออนุมัติอัตราเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อประกาศรับ
สมัครบุคลากรตามคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์การรับสมัครและการ
คัดเลือก การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือก การ
ประกาศผล การรายงานตัว และ
การส่งบุคลากรมาปฏบิัติงานที่
สถาบนัอิสลามและอาหรับศึกษา 
และการประเมินการปฏิบัตงิาน
ประจ าปี และการท าผลงานเพื่อ
เลื่อนต าแหน่งทีสู่งขึ้น 

หลักสูตรและสถาบันควรมีส่วน
ร่วมในการคัดเลือก การ
มอบหมายงาน การส่งเสริม
ศักยภาพของบุคลากรสาย
สนับสนนุ รวมทั้งการสื่อสารเรื่อง
ที่เก่ียวข้องให้ทราบ 

3 

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

 1. ก าหนดสมรรถนะบุคลากร
สายสนับสนนุให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตร  
2. ประเมินบุคลากรตาม
สมรรถนะที่ก าหนด 

2 
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 Criteria Strengths Area for improvement Score 

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

สถาบนัและหลักสูตรสนบัสนนุให้
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
ประชุม สัมมนา อบรมในเร่ืองต่าง 
ๆอย่างต่อเนื่องและจัดสรร
งบประมาณในการพฒันาตนเอง 
 

น าผลการประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุนมาจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตร 

2 

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

สถาบนัจัดโครงการบุคลากรดีเดน่ 
โครงการกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจ าปี จัดกิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่ง
บุคลากร เพื่อสร้างความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะและสร้างไมตรี
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โครงการ
บุคลากรดีเด่นมอบโล่/รางวัล
เกียรติคุณปีละ 1 คร้ัง 

 4 

8. Student 
Quality and 
Support(3) 

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

1.หลักสูตรมีระบบและกลไกการ
รับนักศึกษา เช่น มนีโยบายและ
แผนการรับทั้งจ านวนและ
คุณสมบัติผูส้มัครชัดเจน 
2. หลักสูตรประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษาโดยการใช้เพจของ
สถาบนัอิสลามและอาหรับศึกษา 
แผ่นพับ website ของสถาบนั 
เพจประชาสัมพันธ์ของสาขา วทิยุ 
3. หลักสูตรได้ร่วมประชุมทบทวน
ประเมินผลกระบวนการ
ด าเนินงานและปรับปรุง
กระบวนการรับนักศึกษา ระบบ
การรับนักศึกษา กระบวนการ
ประชาสัมพนัธ ์

การวิเคราะห์ผลการรับนักศึกษา
ในปีที่ผา่นมา เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับการปรับปรุงและการ
พัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการรับ
นักศึกษาใหม่อย่างต่อเนื่อง 

3 
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 Criteria Strengths Area for improvement Score 

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

1.หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาใหม่
แบบ TCAS โดยเปิดรับรอบที่ 1 
แบบ Portfolio และรอบที่ 5 รับ
ตรงแบบอิสระ โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไดป้ระชุม
เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ค าถาม
เพื่อสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ 
2. หลักสูตรด าเนินการจัดท า
ข้อสอบส าหรับการคัดเลือก
ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ ์

ทบทวนวิธีการรับนักศึกษาใหม่ 
และเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร
ที่ค านึงศักยภาพในการบรรลผุล
ลัพธ์การเรียนรู้ (ELOs) ของ
หลักสูตร 

3 

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

หลักสูตรร่วมกับสถาบนัในการ
จัดระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
 

หลักสูตรควรติดตามและ
วิเคราะห ์workload ของ
นักศึกษา 

3 

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

1. หลักสูตรจัดระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาที่ให้ค าแนะน านักศึกษา
ทางดา้นวชิาการและเร่ืองอ่ืน ๆ  
2. หลักสูตรจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่หลากหลาย 
 

การก าหนดเป้าหมายและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตร
ต้องการจากการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้กับนักศึกษา รวมไป
ถึงการประเมินผลการบรรลุผล
ลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนจาก
การเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อน า
ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมในคร้ังต่อไป 

3 

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

หลักสูตรได้จัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของ
ผู้เรียนและคณาจารย์ จัดหา
หนังสือและสื่อการศึกษาตาม
ความจ าเปน็ 
 
 

ควรปรับปรุงสภาพห้องน้ าให้
พร้อมใช้และเพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา 

4 
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9.Facilities 
and 
Infrastructure 
(2) 

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] 

หลักสูตรร่วมกับสถาบนัอิสลาม
และอาหรับศึกษาจัดห้องเรียน สิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ในห้องเรียน  
 

หลักสูตรควรประเมินความ
เพียงพอและความทนัสมัยของ
ห้องเรียนและน าผลของการ
ประเมินมาวางแผนในการแก้ไข 
ปรับปรุงร่วมกับสถาบนั 

2 

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

หลักสูตรร่วมกับสถาบนัอิสลาม
และอาหรับศึกษา ในการส ารวจ
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาใน
สาขาเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา 
และจัดหาหนังสือที่จ าเปน็ในการ
เรียนรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษาและได้
มีบริการสืบค้นหนังสือออนไลน์ 
จัดอบรมการสืบค้นการใช้
โปรแกรมมักตะบะฮฺชามีละฮฺแก่
นักศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ของสถาบันอิสลามและอาหรับ
ศึกษา รวบรวมเอกสารงานวิจัย
ของนักศึกษาและอาจารย์ไว้
บริการแก่นักศึกษา มีห้องวิชาการ 
ณ มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์และศูนยว์ิทยบริการ
ของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษา
สามารถสบืค้นข้อมูล 

หลักสูตรควรประเมินความ
เพียงพอและความทนัสมัยของ
ทรัพยากรสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้
ของห้องสมุดและน าผลของการ
ประเมินมาวางแผนในการแก้ไข 
ปรับปรุงร่วมกับสถาบนั 

2 

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

หลักสูตรร่วมกับสถาบนัอิสลาม
และอาหรับศึกษาในการจัดเตรียม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 ห้อง และมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์จ านวน 89 เครื่อง 
พร้อมอินเตอร์เน็ต 

หลักสูตรควรประเมินความ
เพียงพอและความทนัสมัยของ
ห้องปฏิบัติการ และน าผลของ
การประเมินมาวางแผนในการ
แก้ไข ปรับปรุงร่วมกับสถาบนั 

2 
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9.4 The IT facilities 
including e-learning 
infrastructure are 
adequate and 
updated to support 
education and 
research [1,5,6] 

หลักสูตรร่วมกับสถาบนัอิสลาม
และอาหรับศึกษาในการสนบัสนุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย เพื่อ
เชื่อมโยงเครือข่ายงานตา่ง ๆ 
ระบบ E-office ระบบ CHME มี
ศูนย์ข้อมูลกลางของ (AIAS Data 
Center) Zoom Class room 
Google meet 

หลักสูตรควรประเมินความ
เพียงพอและความทนัสมัยของ
ระบบ IT และน าผลของการ
ประเมินมาวางแผนในการแก้ไข 
ปรับปรุงร่วมกับสถาบนั 

2 

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

หลักสูตรร่วมกับสถาบนัอิสลาม
และอาหรับศึกษาในการก าหนด
มาตรการความปลอดภัยทั้งภายใน
ส่วนของกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ตามบริเวณนอกห้องเรียน ภายใน
อาคารแต่ละชัน้ มีสัญญาเตือนไฟ
ไหม้ ระบบกักเก็บน้ ากรณีไฟฟ้า
ดับ มีห้องพยาบาลส าหรับ
นักศึกษาเจ็บป่วย มีหลอดไฟส่อง
แสงสว่าง และไฟส่องทางเดินทัว่
บริเวณ ทั้งในอาคารและรอบตัว
อาคารสถาบนัอิสลามและอาหรับ
ศึกษา มีทางเดนิเฉพาะส าหรับผู้
พิการ และห้องน้ าส าหรับบุคลากร
และนักศึกษาพิเศษ มีการแต่งตัง้
อาจารย์และเจ้าหน้าที่อยู่เวร
รักษาการทั้งกลางวันและกลางคืน 

 3 

10. Quality 
Enhancement 
(2) 

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

 หลักสูตรควรประเมิน
กระบวนการรับ feedback และ
น าผลมาปรับปรุง พัฒนาในการ
ออกแบบหลักสูตร 

2 

10.2 The curriculum 
design and 
development process 
is established and 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
พัฒนาหลักสูตร 
 

1. ประเมินกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุ PLOs ที่
หลักสูตรก าหนด 

2 
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subjected to 
evaluation and 
enhancement [2] 

2. น าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนากระบวนการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร 

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

หลักสูตรได้ด าเนนิการทบทวน
กระบวนการเรียนการสอนผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง ตามที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.3 เม่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาได้รับข้อมูลที่เก่ียวข้องจะ
น ามาสรุปผลทบทวนกระบวนการ
เรียนการสอนใน มคอ.5 เพื่อน าไป
ปรับใช้ในกระบวนการเรียนการ
สอนใน มคอ.3 ในภาคการศึกษา
ต่อไป และ มีการประชุม คกก.
บริหารหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ
เก่ียวกับการพัฒนาวิธีการสอน 
และการวัดและประเมินผล  

1.ประเมินกระบวนการการวัด
และประเมินผลผู้เรียนที่
สอดคล้องกับ PLOs ที่หลักสูตร
ก าหนด 
2. น าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุง พฒันา 

2 

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

หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรท าวิจัย และน า
ผลการวิจัยตา่ง ๆ ของอาจารยม์า
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 

ทบทวนกระบวนการน างานวิจัย
เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ในขั้นตอนหรือเนื้อหา
ต่าง ๆ 
 

2 

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

 หลักสูตรควรทบทวนแบบส ารวจ
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู้ในทุกด้าน และน าผล
จากการส ารวจมาวิเคราะห์
น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา  

2 

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

 1. ประเมินกลไกหรือกระบวนรับ 
feedback ให้เป็นระบบ 
2.น าผลการประเมินกระบวนการ
มาปรับปรุง พัฒนา 

2 
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11. Output 11.1 The pass rates 
and dropout rates are 
established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [1] 

1. หลักสูตรแสดงข้อมูลการคงอยู่
และอัตราการ dropout ย้อนหลัง 
8 ปี 
2. หลักสูตรวิเคราะห์อัตราการคง
อยู่และอัตราการ dropout ของ
นักศึกษาและมีแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักสูตรควรเทียบเคียงกับ
หลักสูตรอ่ืนเพื่อการเรียนรู้ 
น าไปสู่การปรับปรุง พัฒนา 

3 

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

 
 

1. แสดงข้อมูลระยะเวลาเฉลี่ย
ของการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา ย้อนหลัง 5 ปี  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลา
เฉลี่ยของการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา 
 3. การเทียบเคียงกับหลักสูตร
อื่นเพื่อการเรียนรู้ น าไปสู่การ
ปรับปรุง พฒันา 

2 

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

 1. หลักสูตรควรมีข้อมูลการได้
งานท าของบัณฑิตย้อนหลัง 5 ปี 
2. หลักสูตรควรวิเคราะห์ข้อมูล
การได้งานท าของบัณฑิต 
3.หลักสูตรน าผลการวิเคราะห์มา
หาแนวทางพัฒนา  
4.หลักสูตรควรเทียบเคียงกับ
หลักสูตรอ่ืนเพื่อการเรียนรู้ 
น าไปสู่การปรับปรุง และพฒันา 

2 

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

หลักสูตรแสดงข้อมูลผลงานวจิัยที่
เป็นสารนิพนธ์ของนักศึกษา
ย้อนหลัง 4 ป ี
 

1. การวิเคราะห์ทั้งปริมาณและ
ประเภทของสารนิพนธ ์
2. หลักสูตรน าผลการวิเคราะห์
มาหาแนวทางพฒันา  
3.หลักสูตรควรเทียบเคียงกับ
หลักสูตรอ่ืนเพื่อการเรียนรู้ 
น าไปสู่การปรับปรุง พัฒนา 

2 
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 11.5 The satisfaction 
levels of stakeholders 
are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [3] 

 1. หลักสูตรควรมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. หลักสูตรควรวิเคราะห์ผลจาก
การประเมินความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
3.หลักสูตรควรวิเคราะห์ข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม 
4.หลักสูตรควรเทียบเคียงกับ
หลักสูตรอ่ืนเพื่อการเรียนรู้ 
น าไปสู่การปรับปรุง พัฒนา 

2 

 

(อาจารย์วีณา   ลีลาประเสริฐศิลป์) 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ) 

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 
ณ ห้องประชุมสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ชั้น 5 และออนไลน์ผ่าน ZOOM MEETING 

 
วันที ่/ เวลา กิจกรรม 

วันที่ 3 สิงหาคม 2564  

13.00 – 13.30 น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  (2 คน) ทางโทรศัพท์ 
วันที่ 4 สิงหาคม 2564  

09.00 – 13.00 น. 
 

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะน าคณะกรรมการประเมินฯ และชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

หลักสูตรน าเสนอผลการด าเนนิงานของหลักสูตร 

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
13.00 – 13.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.45 – 14.25 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า (3 คน) ทาง ZOOM MEETING 

14.25 – 15.10 น. สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน (4 คน) ทาง ZOOM MEETING 
15.10 – 16.00 น. สัมภาษณ์อาจารยผ์ู้สอนต่างสาขา (3 คน)  ทาง ZOOM MEETING 

16.00 – 17.00 น. น าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในโดยวาจา 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนน ามาจากข้อมูลการสัมภาษณ์หลักสูตรกฏหมายอิสลาม 


