
 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2563 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

 

 

 

รายชื่อผูประเมิน 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ  ประธาน 

2. รองศาสตราจารย ดร.อานิส  พัฒนปรีชาวงศ  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มงคล คงเสน   กรรมการ 

4. นางสาวนูรีมัน    ดอเลาะ  เลขานุการ 

5. นายมูฮัมมัดรอซาลี    บือราเฮง  ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 

วันที่ประเมิน 9 กรกฏาคม 2564
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ประจําปการศึกษา 2563 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

วันที่  9 กรกฎาคม 2564 
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(ผูชวยศาสตราจารย ดร.มงคล  คงเสน) 
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ผูชวยเลขานุการ 
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กําหนดการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  

ผานระบบ ZOOM MEETING และ ณ หองประชุมชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

08.45  - 09.15 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินวางแผนการประเมิน  

09.15 -  09.20 น. คณบดีกลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตร  

09.20 – 09.25 น. ประธานคณะกรรมการประเมินหลักสูตรแนะนําคณะกรรมการ

ประเมินหลักสูตร 

 

09.25 – 09.40 น. ประธานหลักสูตรนําเสนอผลการดําเนินงานของหลักสูตร  

09.40 – 10.45 น. สัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนในสาขา  

10.45 – 11.00 น. สัมภาษณอาจารยผูสอนตางสาขา จํานวน 3 คน  

11.00 – 11.15 น. 

 

สัมภาษณศิษยเกา จํานวน 3 คน  ทางโทรศัพท 

สัมภาษณผูใชบัณฑิต  จํานวน 3 คน  

11.15 – 11.45 น. สัมภาษณนักศึกษาปจจุบัน จํานวน 5 คน  ผาน ZOOM MEETING 

11.45 – 12.00 น. สัมภาษณเจาหนาที่สายสนับสนุน จํานวน 3 คน   

12.00  - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00  - 15.00 น. 

 

คณะกรรมการประเมินประชุมหารือ และจัดทํารายงานผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 

15.00 – 16.00น. นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในโดยวาจาใหแก

หลักสูตร 

 

16.00 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรกลาวปดพิธ ี  
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บทสรุปสําหรับผูบริหารหลักสูตร 

 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ถาวร  จันทโชติ (ประธานกรรมการ) รอง

ศาสตราจารย ดร.อานิส  พัฒนปรีชาวงศ  (กรรมการ) ผูชวยศาสตราจารย ดร.มงคล  คงเสน (กรรมการ) นางสาวนูรีมัน 

ดอเลาะ (เลขานุการ) และนายมูฮัมมัดรอซาลี บือราเฮง (ผูชวยเลขานุการ) 

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยูบนขอมูลที่หลักสูตรไดจัดเตรียม รวมถึงเอกสารการประเมิน

ตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสียที่ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทน

อาจารยผูสอน ตัวแทนผูใชบัณฑิต  ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน และตัวแทนเจาหนาที่สายสนับสนุน  

การประเมินนี้ดําเนินการภายใตการประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ AUN QA มีทั้งหมด 11 ขอ ซึ่ง

ประเมินดวยระดับระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมิน มีดังนี ้

 

Criteria Score 

1. Expected Learning Outcomes 4 

2. Programme Specification 3 

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 3 

11. Output 3 

 

จุดแขง็(ภาพรวม) 

1. มีการออกแบบหลักสูตรโดยการนําความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย 

2. รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนสงเสริมการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 

3. มีการนําปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

4. การปรับ ELOs ของรายวิชาพื้นฐานใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)  

5. มีการสงเสริมทักษะ Life Long Learning (LLL) ของผูเรียนผานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

6. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและดูแลผูเรียนที่ด ี
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แนวทางการพัฒนา (ภาพรวม) 

1. การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา 

2. การออกแบบโครงสรางหลักสูตรหรือรายวิชาตามแนวทาง Backward Curriculum Design  

3. การจัดลําดับขั้นผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาตาม Bloom’s เพ่ือแสดงใหเห็นการบรรลุเปนลําดับขั้นและตอเนื่องของ

การบรรลุขั้นสูงสุดของผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)   

4. การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเนนแบบ Active learning ที่ใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหและ

แกปญหาได 

5. การออกแบบการประเมินการบรรลุการเรียนรูตามระดับชั้นป ที่สะทอนใหเห็นระดับข้ันการบรรลุการเรียนรู  

6. การสงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย และนําผลงานมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

7. ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลยุทธในการรับผูเรียน เพ่ือหากลยุทธที่ดีที่สุด 

8. การดูแลอุปกรณเครื่องมือที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนใหมีความพรอมใช และความทันสมัยของอุปกรณการสอน 

Multi media 

9. การจัดหาคูเทียบ เพ่ือพัฒนาคณุภาพของจัดการศึกษาของหลักสูตรใหดีอยางตอเนื่อง 

10. การนําขอมูลวิเคราะหท่ีไดจากการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมาใชในการพัฒนาปรับปรุงคณุภาพใหดีขึ้น  

 

ขอเสนอแนะในการเขยีน SAR 

 AUN 2 อธิบายการสื่อสารขอมูลในรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาที่มีความปจจุบันในทุกชองทางของการ

สื่อสาร 
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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  

- มีการนําความตองการของผูมี

สวนไดสวนเสียมาใชใน

กระบวนการออกแบบผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง (ELOs) ของ

หลักสูตร  

- มีการแสดงความสัมพันธ

ระหวาง ELOs กับวิสัยทัศน

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

และคณะ 

- การประเมิน ELOs และ

วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของ ELOs 

อยางตอเนื่อง 

1.2 The expected 

learning outcomes cover 

both subject specific and 

generic (i.e. transferable) 

learning outcome 

- มีการแสดง ELOs ที่เปน 

Generic และ Specific  

- แนวทางที่ชัดเจนในการ

จําแนก ELOs ของหลักสูตรให

เปน ทักษะทั่วไป และทักษะ

เฉพาะทาง พรอมทั้งแสดงความ

สมดุล 

1.3 The expected 

learning outcomes 

clearly reflect the 

requirements of the 

stakeholders 

- มีการแสดงขอมูลความ

สอดคลองของความตองการ

ของชุมชนกับ ELOs  

- การนําเสนอขอมูล ELOs ที่

สอดรับกับความตองการของผูมี

สวนไดสวนเสียทุกกลุม 

2. Programme 

Specification 

2.1 The information in 

the programme 

specification is 

comprehensive and up-

to-date[1,2] 

- มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม

รอบระยะเวลา 

มีรายละเอียดของหลักสูตรที่

ครบถวนแสดงใน มคอ. 2 

- รายละเอียดของหลักสูตรมี

ความคลอบคลุมและทันสมัย 

- รายละเอียดของหลักสูตรที่

เหมาะสมกับผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกกลุม 



6 

 

 Criteria Strengths Area for improvement 

2.2 The information in 

the course specification 

is comprehensive and 

up-to-date [1,2] 

- มีรายละเอียดของรายวิชาที่

ครบถวน 

- มีการนํารายงานผลของ

รายวิชามาปรับปรุงใหรายวิชา

มีความทันทันสมัย 

- การดําเนินการอยางตอเนื่อง

ทุกรายวิชา รวมถึงรายวิชาของ

ผูสอนตางหลักสูตร 

2.3 The programme and 

course specifications are 

communicated and 

made available to the 

stakeholders[1,2] 

- มีกระบวนการสื่อสาร

รายละเอียดของหลักสูตรและ

ขอกําหนดรายวิชาในชองทางท่ี

หลากหลายใหกับผูมีสวนได

สวนเสีย 

 

- การวิเคราะหผูมีสวนไดสวน

เสีย และชองทางการสื่อสารให

ครบทุกกลุม 

- การประเมินความทันสมัยของ

ขอมูลหลักสูตรที่เผยแพรทาง

ชองทางตางๆ 

- กระบวนการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของการใชชองทางใน

การสื่อสาร 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.1 The curriculum is 

designed based on 

constructive alignment 

with the expected 

learning outcomes[1] 

- มีการนํา ELOs มาใชในการ

ออกแบบหลักสูตร 

- รายวิชาในหลักสูตรไดจาก

กระบวนการ Back word 

curriculum Design 

 

- การนําเสนอวิธีการนํา LOs 

มาใชในการออกแบบหลักสูตร

ใหชัดเจน รวมถึงแสดงสัดสวน

ที่เหมาะสมระหวางความรู กับ 

ทักษะทั่วไป และทักษะเฉพาะ

ทาง 

- การสรางตารางเชื่อมโยง KSA 

ไปสู รายวิชา เพ่ือใหเห็น CLO 

ของรายวิชา 

3.2 The contribution 

made by each course to 

achieve the expected 

learning outcomes is 

clear [2] 

- มีตารางขอมูลแสดงการ

ถายทอด ELOs ลงสูรายวิชา 

-รายวิชาเกิดจากกระบวนการ 

Back word curriculum 

Design ทําใหสามารถสนับสนุน

ใหผูเรียนบรรลุ ELOs ได 

- การกระจาย ELOs ของ

หลักสูตรลงสูรายวิชาใน

หลักสูตรใหชัดเจนและเปนไป

ตามบริบทของรายวิชา 

3.3  The curriculum is 

logically structured, 

sequenced, integrated 

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

- มีการจัดเรียงลําดับรายวิชาใน

หลักสูตร และมีการนํา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช

จัดการเรียนการสอนใหรายวิชา

เปนปจจุบัน  

- การประเมินความทันสมัยของ

หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

- การทวนสอบการเรียงลําดับ

ของรายวิชาตามทฤษฎี 

Bloom’s Taxonomy ของ
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 Criteria Strengths Area for improvement 

แผนการเรียนในโครงสรางของ

หลักสูตร 

4. Teaching and 

Learning 

Approach 

4.1 The educational 

philosophy is well 

articulated and 

communicated to all 

stakeholders [1] 

- มีปรัชญาการศกึษาและ

สื่อสารผานทางหนา website 

ของหลักสูตรและปาย

ประชาสัมพันธ 

- การสื่อสารปรัชญาการศึกษา

ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

และการประเมินความรับรู

ปรัชญาการศึกษา 

- ความชัดเจนของการนํา

ปรัชญาการศึกษามาใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

4.2 Teaching and learning 

activities are 

constructively aligned to 

the achievement of the 

expected learning 

outcomes [2,3,4,5] 

- มีตารางแสดงกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่สอดคลองกับ 

ELOs   

- การทบทวนกิจกรรมการเรียน

การสอนที่สอดคลองกับการ

บรรล ุELOs 

4.3 Teaching and learning 

activities enhance life-

long learning [6] 

- มีการกําหนดทักษะการเรียนรู

ตลอดชีวิตชองหลักสูตรอยาง

ชัดเจน 

- การประเมินทักษะการเรียนรู

ตลอดชีวิตของนักศึกษา 

5. Student 

Assessment 

5.1 The student 

assessment is 

constructively aligned to 

the achievement of the 

expected learning 

outcomes [1,2] 

- มีวิธีการประเมินผูเรียนกอน

รับเขา ระหวางเรียน และกอน

การสําเร็จการศึกษา 

- การทบทวนวิธีการวัดและ

ประเมินผูเรียนที่สอดคลองกับ

การบรรลุ ELOs ของหลักสูตร 

- การทบทวนการประเมิน

ผูเรียนระหวางเรียน ที่

สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของ 

ELOs 
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5.2 The student 

assessments including 

timelines, methods, 

regulations, weight 

distribution, rubrics and 

grading are explicit and 

communicated to 

students [4,5] 

- รายวิชาที่สอนโดยอาจารยใน

หลักสูตรมีวิธีการประเมินท่ี

ชัดเจน และสื่อสารกับ

นักศึกษา 

- นักศึกษาสามารถรวม

ตัดสินใจในกระบวนการ

ประเมินผูเรียน 

 

5.3 Methods including 

assessment rubrics and 

marking schemes are 

used to ensure validity, 

reliability and fairness of 

student assessment [6,7] 

- มีวิธีการประเมินผูเรียนที่

หลากหลาย  

 

- ความนาเชื่อถือและความ

เที่ยงของวิธีการประเมินผูเรียน

ที่ครอบคลุมทุกรายวิชา 

5.4 Feedback of student 

assessment is timely and 

helps to improve 

learning [3] 

- มีการแจงคะแนนการสอบ

กลางภาคและปลายภาคกอน

เพ่ือใหนักศึกษาพิจารณากอน

ชวงเวลาการถอนรายวิชา 

- การใหขอมูลปอนกลับแก

นักศึกษาที่นอกเหนือจากการ

แจงคะแนน เพ่ือใหนักศึกษา

สามารถพัฒนาการเรียนรูของ

ตนเองไดทันตอเวลา 

5.5 Students have ready 

access to appeal 

procedure [8] 

- นักศึกษาสามารถรองทุกข

รูปแบบการเรียนการสอนผาน

การประเมินการเรียนการสอน 

มีชองทางในการรองทุกขผาน

กลองรองทุกข 

- การประเมินระบบการ/จัดการ

ขอรองเรียนอุธรณรองทุกข 

- การประเมินกระบวนการ

เขาถึงการรองทุกขของนักศึกษา 

 

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] 

- มีแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากร พ.ศ.2562-2566 

ระดับคณะ 

- แผนบุคลากรรายบุคคลท่ีจะ

ตอบสนองทุกพันธกิจของ

หลักสูตร 
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6.2 Staff-to-student ratio 

and workload are 

measured and 

monitored to improve 

the quality of education, 

research and service [2] 

- มีการรายงานขอมูล FTE และ

อัตราการคงอยูของอาจารย

ประจําหลักสูตร  

- การนําขอมูลประเมิน 

workload มาใชประโยชนใน

การจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือ

ตอการพัฒนาคุณภาพในดาน

การศกึษา วิจัย และบริการ

วิชาการ 

6.3 Recruitment and 

selection criteria 

including ethics and 

academic freedom for 

appointment, 

deployment and 

promotion are 

determined and 

communicated [4,5,6,7] 

- มีการนําระบบและกลไกการ

บริหารอาจารยที่ดําเนินการโดย

มหาวิทยาลัยมาใชในการ

บริหารอาจารยในคณะ เชน 

การคดัเลือกอาจารยใหม การ

ขอตําแหนงที่สูงข้ึน เปนตน 

- การนําแนวทางของ

มหาวิทยาลัยมาปรับปรุงให

เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร 

 

 

6.4 Competences of 

academic staff are 

identified and evaluated 

[3] 

- มีการกําหนดเกณฑการ

ประเมินสมรรถนะของอาจารย

ตามภารกิจที่ตองรับผิดชอบ

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

และตามบริบทของคณะ 

- การประเมินระบบประเมิน

สมรรถนะของอาจารย 

- การจัดทํารายงานผลการ

ประเมินสมรรถนะของอาจารย 

เพ่ือใชในการวางแผน 

6.5 Training and 

developmental needs of 

academic staff are 

identified and activities 

are implemented to fulfil 

them [8] 

- มีการรายงานผลการพัฒนา

ตนเองของอาจารยผูประจํา

หลักสูตร 

- มีการจัดโครงการโดย

มหาวิทยาลัยและคณะที่

สงเสริมการพัฒนาตนเองของ

อาจารย 

- แผนการพัฒนาตนเอง

รายบุคคลประจําปที่ชัดเจน 

-การประเมินผลการพัฒนา

ตนเองของอาจารย 

- การจัดอบรมและพัฒนา

อาจารยใหสอดคลองกับผลการ

ประเมินสมรรถนะ 

6.6 Performance 

management including 

rewards and recognition 

is implemented to 

motivate and support 

education, research and 

service [9] 

- มีระบบการใหรางวัล หรือ

สรางแรงจูงใจใหกับอาจารยใน

หลักสูตร 

- มีกระบวนการบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน 
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6.7 The types and 

quantity of research 

activities by academic 

staff are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [10] 

 

- มีการรายงานผลงานวิจัยของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ทุกคน 

- ระบบและกลไกในการสงเสริม

อาจารยในการสรางผลงาน

ตีพิมพอยางตอเนื่อง 

การเทียบเคียงผลงานวิจัยของ

อาจารยประจําหลักสูตรกับ

สถาบันอื่นเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ของอาจารย 

- การวางแผนในการสรางและ

ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

ในชวงสถานการณ Covid 

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] 

- มีแผนบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน

ระยะสั้นและระยะยาว  

- การวิเคราะหและวางแผน

อัตรากําลังที่เปนไปตามความ

ตองการของหลักสูตร 

- การมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนของบุคลากรสายสนับสนุน 

7.2 Recruitment and 

selection criteria for 

appointment, 

deployment and 

promotion are 

determined and 

communicated [2] 

- ระบบและกลไกการสรรหา

บุคลากรเปนไปตามขอกําหนด

ของคณะและมหาวิทยาลัย 

 

- รายละเอียดความกาวหนาใน

เสนทางอาชีพ ระบบรางวัลจูงใจ 

และการสื่อสารเพ่ือสรางความ

เขาใจแกบุคลากร  

- การประเมินกระบวนสรรหา

และคัดเลือกบุคลากรวา

สอดคลองกับความตองการของ

หลักสูตร 

7.3 Competences of 

support staff are 

identified and evaluated 

[3] 

- จากการสัมภาษณพบวา คณะ

บริหารงานแบบรวมศูนย ใช

ทรัพยากรที่เปนบุคลากรสาย

สนับสนุนรวมกันและมี

สมรรถนะอยูในระดับที่ยอมรับ

ได 

- การกําหนดสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุน การ

วิเคราะหชองวางสมรรถนะ 

การวางแผนและพัฒนา

สมรรถนะเพ่ือรองรับการปฏิบัติ

ภารกิจหลัก 

- การประเมินสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุนตาม

สมรรถนะที่กําหนดไว 
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7.4 Training and 

developmental needs of 

support staff are 

identified and activities 

are implemented to fulfil 

them [4] 

 

- มีการรายงานขอมูลการ

พัฒนาตนเองของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

- การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง

รายบุคคล 

- การติดตามผลการพัฒนา

ตนเอง 

7.5 Performance 

management including 

rewards and recognition 

is implemented to 

motivate and support 

education, research and 

service [5] 

 

- มีการสรางแรงจูงใจให

บุคลากรสายสนับสนุน

ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่

ด ี

- มีการจัดทําแผนบริหารผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

 

8. Student 

Quality and 

Support 

8.1 The student intake 

policy and admission 

criteria are defined, 

communicated, 

published, and up-to-

date [1] 

 

- มีการกําหนด นโยบาย 

แผนการรับ และเกณฑการ

รับเขาที่ชัดเจน โดยมีการ

สื่อสารผานชองทางตาง ๆ ให

นักเรียนรับทราบ 

 

8.2 The methods and 

criteria for the selection 

of students are 

determined and 

evaluated [2] 

- มีวิธีการและเกณฑการ

คัดเลือกนักศึกษาที่ชัดเจน 

- การประเมินวิธีการรับและ

เกณฑการคัดเลือกที่ทําใหได

นักศึกษาตามแผน 

8.3 There is an adequate 

monitoring system for 

student progress, 

academic performance, 

and workload [3] 

 

- มีระบบติดตามการ

ลงทะเบียนและผลการเรียนโดย

อาจารยที่ปรึกษา 

- มีการติดตามการดําเนินการ

ตามนโยบาย และแผนการ

พัฒนานักศึกษา 

-มีการติดตามการฝก

- ระบบการติดตามผลการ

พัฒนาตนเองของนักศึกษาให

ครบทุกดานและตลอด

ระยะเวลาที่เรียนอยูในหลักสูตร 

- การแกปญหาผูเรียนที่จบไม

พรอมรุน 
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ประสบการณวิชาชีพของ

นักศึกษาโดยอาจารยนิเทศก 

8.4 Academic advice, co-

curricular activities, 

student competition, and 

other student support 

services are available to 

improve learning and 

employability [4] 

 

- มีการสนับสนุนใหนักศึกษา

เขารวมการแขงขันการนําเสนอ

โครงงานวิจัย และเขารวม

แขงขัน Startup  

- มีการจัดอาจารยเพ่ือให

คําปรึกษาในรายวิชาโครงงาน 

สหกิจศึกษาและการฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

- มีการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ

ของบัณฑติ 

- มีการกิจกรรมเสริมหลักสูตร

สอดคลองตอการบรรลุ ELOs 

ของผูเรียน 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เพ่ือใชในการกําหนดรูปแบบ

กิจกรรมท่ีพัฒนานักศึกษาทุก

คน 

8.5 The physical, social 

and psychological 

environment is 

conducive for education 

and research as well as 

personal well-being [5] 

- มีการจัดบรรยากาศการ

เรียนรูที่เอ้ือตอการจัด

การศกึษา การวิจัย และเพ่ือ

ความเปนอยูที่ดีของนักศึกษา 

- การจัดบรรยากาศการเรียนรู

สอดคลองตอการบรรลุ ELOs 

ของผูเรียน 

 

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] 

 

- มีสิ่งอํานวยความสะดวกดาน

การเรียนการสอน และอุปกรณ

ในหองเรียนท่ีเพียงพอและ

ทันสมัย 

- การประเมินความทันสมัยของ

อุปกรณอยางตอเนื่อง 
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9.2 The library and its 

resources are adequate 

and updated to support 

education and research 

[3,4] 

- มีการจัดหาหนังสือและ

ทรัพยากรในหองสมุดของ

มหาวิทยาลัย และหองสมุดของ

คณะที่เพียงพอตอการเรียนการ

สอน และมีความทันสมัย 

- การประเมินความทันสมัยของ

หนังสือและทรัพยากรอยาง

ตอเนื่อง 

9.3 The laboratories and 

equipment are adequate 

and updated to support 

education and research 

[1,2] 

- มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ที่เหมาะสมและเพียงพอตอ

การเรียนการสอนและการทํา

วิจัย 

- การประเมินความเหมาะสม

ของซอฟตแวรที่ใชในการเรียน

การสอนอยางตอเนื่อง 

9.4 The IT facilities 

including e-learning 

infrastructure are 

adequate and updated 

to support education 

and research [1,5,6] 

- มีสิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเพียงพอ 

- การประเมินความพึงพอใจ

จากผูสอนและผูเรียนเพ่ือนํามา

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

9.5 The standards for 

environment, health and 

safety; and access for 

people with special 

needs are defined and 

implemented [7] 

- มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่มี

มาตรฐาน ทําใหมีสุขภาวะที่ดี 

ปลอดภัย และเอ้ือตอผูพิการ 

- การประเมินความพึงพอใจ

เพ่ือนํามาปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง 

- การจัดสภาพแวดลอมใหกับ

บุคคลที่มีความตองการพิเศษ 

10. Quality 

Enhancement 

10.1Stakeholders’needs 

and feedback serve as 

input to curriculum 

design and development 

[1] 

- มีการนําความตองการของ

ผูใชบัณฑิต ชุมชน และอาจารย

ประจําหลักสูตร มาใชในการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

- การรับฟงความตองการและ

ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนได

สวนเสียใหครบทุกกลุม เพ่ือ

นํามาใชวางแผนในการออกแบบ

และพัฒนาหลักสูตร 

10.2 The curriculum 

design and development 

process is established 

and subjected to 

evaluation and 

enhancement [2] 

- มีกระบวนการออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจน 

- การทบทวนกระบวนการ

ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร

เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุง

หลักสูตรในรอบถัดไป 
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10.3 The teaching and 

learning processes and 

student assessment are 

continuously reviewed 

and evaluated to ensure 

their relevance and 

alignment [3] 

- มีการปรับปรุงรูปแบบการ

เรียนการสอนและการประเมิน

ผูเรียนอยางตอเนื่อง 

- การทบทวนและประเมิน

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน และการประเมินผูเรียน

เพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูของ

หลักสูตร 

10.4 Research output is 

used to enhance 

teaching and learning [4] 

- มีการนําผลงานวิจัยของ

อาจารยมาในการเรียนการสอน 

- ความชัดเจนและความเปน

รูปธรรมของการนําผลงานวิจัย

มาใชในการเรียนการสอน เชน 

แสดงไวใน มคอ.3 ของรายวิชา 

10.5 Quality of support 

services and facilities (at 

the library, laboratory, IT 

facility and student 

services) is subjected to 

evaluation and 

enhancement [5] 

- มีระบบการประเมินสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

มีการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

เชน จํานวนหองปฏิบัติการ 

จํานวนจุดของสัญญาณ Wifi 

- การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูใหครบถวนตาม

ขอเสนอแนะ หรือแผนการ

ปรับปรุง 

10.6 The stakeholder’s 

feedback mechanisms 

are systematic and 

subjected to evaluation 

and enhancement [6] 

- มีการรับขอมูลปอนกลับจากผู

มีสวนไดสวนเสีย 

- การประเมินระบบและกลไก

การรับขอมูลปอนกลับของผูมี

สวนไดสวนเสียเพ่ือนํามาใช

ปรับปรุงคณุภาพของระบบ 

 

11. Output 11.1 The pass rates and 

dropout rates are 

established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [1] 

- มีการรายงานขอมูล dropout 

rates ของนักศึกษา 5 ป

ยอนหลัง 

- การวิเคราะหขอมูลเพื่อ

ปรับปรุงคณุภาพ 

- การกําหนดคูเทียบเพ่ือใหเกิด

การพัฒนา 

11.2 The average time to 

graduate is established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [1] 

 - การวิเคราะหขอมูลการสําเร็จ

การศกึษาของนักศึกษาเพื่อ

ปรับปรุงคณุภาพ 

- การกําหนดคูเทียบเพ่ือใหเกิด

การพัฒนา 



15 

 

 Criteria Strengths Area for improvement 

11.3 Employability of 

graduates is established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [1] 

- มีการรายงานขอมูลภาวะการ

มีงานทําของบัณฑิตในหลักสูตร 

3 ปยอนหลัง 

- การวิเคราะหบัณฑิตที่ทํางาน

ตรงสาย 

- การกําหนดคูเทียบเพ่ือใหเกิด

การพัฒนา 

11.4 The types and 

quantity of research 

activities by students are 

established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [2] 

- มีการรายงานขอมูลงานวิจัย

ของนักศึกษา 

- การนําเสนอขอมูลยอนหลัง 3 

ป 

- การกําหนดคาเปาหมายของ

งานวิจัยของนักศึกษาเพ่ือใชใน

การประเมินผลสัมฤทธิ์ 

- การกําหนดคูเทียบเพ่ือใหเกิด

การพัฒนา 

11.5 The satisfaction 

levels of stakeholders 

are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [3] 

- มีการวัดและรายงานระดับ

ความพึงพอใจของผูมีสวนได

สวนเสีย  

- การนําเสนอขอมูลยอนหลัง 3 

ป และการวิเคราะหเพ่ือใชใน

การปรับปรุคุณภาพ 

- การกําหนดคูเทียบเพ่ือใหเกิด

การพัฒนา 
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สรุปขอมูลจากการสัมภาษณจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เนนการสอนปฏิบัติ 

2. การจัดการเรียนการสอนแบบ work integrate learning (Wil) 

3. การจัดลําดับการเรียนของรายวิชา เชน รายวชิาพิมพดีด ที่เปนพ้ืนฐานกับวิชาอ่ืน เปนตน 

4. การปรับเนื้อหารายวิชาใหทันสมัย สอดคลองตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 

5. ตองการใหเสริมความรูหรือวิชาที่จําเปนที่จะตองนําไปใชในการฝกงานหรือปฺฎิบัติงานจริง 

6. บัณฑิตมีความตรงเวลา มีวินัย อดทนและมีมนุษยสัมพันธที่ด ี

7. เสริมความรูและทักษะในการออกแบบกราฟฟค ระบบการจัดการหรือออกแบบสําหรับพาณิชยออนไลน 

8. เนนกิจกรรมหรือการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษามีทักษะดานคิด วิเคราะห สรางสรรค  ทักษะการเปน

ผูนําและการกลาแสดงออก 
 


