
 
 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2563 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 

รายชื่อผูประเมิน 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต สงสม   ประธาน 

2. รองศาสตราจารยเจะเหลาะ  แขกพงศ  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติยา ถาวโรฤทธิ์  กรรมการ 

4. นางสาวนูรีมัน    ดอเลาะ  เลขานุการ 

5. นายมูฮัมมัดรอซาลี    บือราเฮง  ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 

วันที่ประเมิน 8 กรกฎาคม 2564
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ประจําปการศึกษา 2563 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

วันที่  8 กรกฎาคม 2564 
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กําหนดการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

วันที่ 8 กรกฏาคม 2564 

ผานระบบ ZOOM MEETING และ ณ หองประชุมชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

09.00 -  09.05 น. ประธานคณะกรรมการประเมินหลักสูตรแนะนําคณะกรรมการประเมินหลักสูตร   

09.05 – 09.20 น. ประธานหลักสูตรนําเสนอผลการดําเนินงานของหลักสูตร  

09.20 – 10.50 น. สัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน  

10.50 – 11.10 น. สัมภาษณศิษยเกา จํานวน 3 คน (ผานโทรศพัท)  

สัมภาษณผูใชบัณฑิต  จํานวน 3 คน (ผานโทรศพัท)  

11.10 – 11.40 น. สัมภาษณนักศึกษาปจจุบัน จํานวน 3 คน   

11.40 – 12.00 น. สัมภาษณเจาหนาที่สายสนับสนุน จํานวน 3 คน  

11.40 – 12.00 น. สัมภาษณผูใชบัณฑิต  จํานวน 3 คน (ผานโทรศัพท)  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00  - 15.00 น. 

 

คณะกรรมการประเมินประชุมหารือ และจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร 

 

15.00 – 16.00 น. นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในโดยวาจาใหแกหลักสูตร  

16.00 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรกลาวปดพิธ ี  
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บทสรุปสําหรับผูบริหารหลักสูตร 

 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุวัต  สงสม (ประธานกรรมการ) 

รองศาสตราจารยเจะเหลาะ  แขกพงศ (กรรมการ) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติยา  ถาวโรฤทธิ์ (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 4 

10.Quality Enhancement 3 

11. Output 3 
 

 

จุดแข็ง (ในภาพรวม) 

1. หลักสูตรมีกระบวนการ Working ELOs จากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียหลัก ELOs ท่ีกําหนดขึ้นมี

ลักษณะเปน Action verb และสอดคลองกับลําดับขั้นการเรียนรูของ Bloom’s 

2. ผูเรียนมีการรับรูคณุลักษณะของบัณฑิตท่ีมุงเนนความเปนผูประกอบการ 

3. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอสมรรถนะของบัณฑติที่สําเร็จการศกึษาจากหลักสูตร 

4. คณะมีการสรางบรรยากาศการเรียนรู และสิ่งสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน 
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แนวทางในการพัฒนา (ในภาพรวม) 

1. ความเปนรูปธรรมในการใชแนวทาง OBE และ Backward Design ในการออกแบบหลกัสูตร การจัดการเรียนการ

สอน และการวัดประเมินผล 

2. การทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใชอยูในปจจุบันวาสามารถทําใหผูเรียนบรรลุ ELOs หรือ PLOs 

อยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

3. การทวนสอบวิธีการหรือรูปแบบการวัดและประเมินผูเรียนท่ีใชอยูในปจจุบัน และนําผลมาปรับใช 

4. การกําหนดสมรรถนะของบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน รวมถึงการประเมินชองวางสมรรถนะ และ

ความเชื่อมโยงกับการฝกอบรมและพัฒนา 

5. ระบบฐานขอมูลที่รองรับการรายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑประกันคุณภาพ 

 

ขอเสนอแนะในการเขยีน SAR 

1. การวิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีเปนขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะทอนถึงระบบ/กลไกการดําเนินงานของหลักสูตร 

2. การประเมินหรือการทวนสอบ “กระบวนการ” และ “ระบบ” การดําเนินงานของแตละตัวบงชี้ แลวนําผลการ

ประเมินหรือทวนสอบไปปรับใช   
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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  

- หลักสูตรมีกระบวนการ 

Working ELOs/PLOs 

และระบุขอมูลจากการผูมี

สวนไดสวนเสียทั้งภายใน

และภายนอก  

- ELOs/PLOs ของ

หลักสูตรมีความเชื่องโยง

กับวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

 

 

1.2 The expected 

learning outcomes cover 

both subject specific 

and generic (i.e. 

transferable) learning 

outcome 

- ELOs/PLOs ของ

หลักสูตรครอบคลุมทั้งสวน

ที่เปนผลการเรียนรูเฉพาะ

ทาง (Specific) และผล

การเรียนรูทั่วไป 

(Generic)  

-การแสดงความสอดคลอง

ของ ELOs/PLOs กับ 

Bloom’s Taxonomy 

 

การเทียบเคียงกับหลักสูตร

มาตรฐาน หรือหลักสูตรที่มี

คุณภาพ 

1.3 The expected 

learning outcomes 

clearly reflect the 

requirements of the 

stakeholders 

- หลักสูตรมีการกําหนดผูมี

สวนไดสวนเสียหลักไว

ชัดเจน 

- หลักสูตรมีกระบวนการ

นําความตองการของผูมี

สวนไดสวนเสียของแตละ

กลุมมาเชื่อมโยงกับการ

กําหนด ELOs/PLOs 

 

การทวนสอบกระบวนการในการ

สื่อสารวาผูมีสวนไดสวนเสีย

เขาใจ ELOs/PLOs ไดตรงกัน 
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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] 

- หลักสูตรทันสมัย โดย

มุงเนนการจัดการการคา

ชายแดน และการเปน

ผูประกอบการ 

- การปรับปรุงรายวิชา 

โดยการเพ่ิมรายวิชาที่

สอดคลองกับบริบทของ

ทองถิ่นและการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพ 

แวดลอมทางธุรกิจ เชน 

รายวิชาที่เก่ียวของกับ

เทคโนโลยี การใช

โปรแกรมทางสถิติ และ

การเขียนแผนธุรกิจ   

 

- กระบวนการ/วิธีการปรับขอมูล

ของหลักสูตรใหทันสมัย 

(ครอบคลุมชวงเวลาที่ปรับขอมูล 

ประเด็นของขอมูลที่ตองมีการ

ปรับปรุง และชองทางที่มีการ

ปรับปรุง) 

2.2 The information in 

the course specification 

is comprehensive and 

up-to-date [1,2] 

- การจัดทํารายละเอียด

ของรายวิชาผาน มคอ.3 

และ 4 และการรายงานผล 

ตาม มคอ. 5 และ 6 

- กระบวนการกํากับ/ติดตาม ใน

การปรับปรุงและพัฒนาความ

ครบถวนและความทันสมัยของ

รายละเอียดรายวิชา 

 

2.3 The programme and 

course specifications are 

communicated and 

made available to the 

stakeholders[1,2] 

- หลักสูตรมีการสื่อสาร 

รายละเอียดของหลักสูตร

และรายวิชาผานชองทางที่

หลากหลาย เชน คูมือ

นักศึกษา เว็บไซต การ

แนะแนวตามโรงเรียน เพจ

สาขาวิชา และโครงการ

อินทนิลพบผูปกครอง เปน

ตน 

  

- การประเมินประสิทฺธิภาพและ

ประสิทธิผลของชองทางการ

สื่อสาร ความพึงพอใจของผูมี

สวนไดสวนเสียและความสะดวก

ในการเขาถึงขอมูลของหลักสูตร

และรายวิชา 
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 Criteria Strengths Area for improvement 

3. Programme 

Structure and 

Content 

3.1 The curriculum is 

designed based on 

constructive alignment 

with the expected 

learning outcomes[1] 

 -ความเปนรูปธรรมในการ

ออกแบบหลักสูตร เนื่องจากมี

การใช ELOs/PLOs ที่ปรับปรุง

ใหม แตโครงสรางหลักสูตรยัง

เปนแบบเดิม  

- การประเมิน “กระบวนการ

ออกแบบหลักสูตร”วามีผลทํา

ใหผูเรียนบรรลุ PLOs และ

ELOs ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และนําผลการประเมินไปปรับ

ใช 

 

3.2 The contribution 

made by each course to 

achieve the expected 

learning outcomes is 

clear [2] 

- พบขอมูลบางสวนที่

แสดงความเชื่อมโยง

ระหวาง ELOs/PLOs 

และ CLOs  

- ระบบการกํากับ/ติดตาม การ

จัดการเรียนการสอนในแตละ

รายวิชา เพ่ือประเมินผลการ

บรรลุ CLOs, YLOs และ

ELOs/PLOs ของผูเรียน 

- ทวนสอบความสอดคลอง

ระหวางการดําเนินงานขอ AUN 

3.2, 4.2 และ 5.1 

 

3.3  The curriculum is 

logically structured, 

sequenced, integrated 

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

- โครงสรางหลักสูตร

จัดลําดับรายวิชากอน-หลัง  

กําหนดใหเรียนพ้ืนฐาน

กอนรายวิชาบังคับ และ

ออกแบบโครงสราง

รายวิชาที่เชื่อมโยงกันใน

แตละชั้นป  

- การทวนสอบเพ่ือประเมินวา

โครงสรางหลักสูตร มีความ

เหมาะสม  

-การบูรณาการเนื้อหาระหวาง

รายวิชา และระหวางชั้นป  

- ทวนสอบวาการออกแบบ

หลักสูตร มีสวนสนับสนุนให

ผูเรียนบรรลุ ELOs/PLOs ได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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 Criteria Strengths Area for improvement 

4. Teaching and 

Learning Approach 

4.1 The educational 

philosophy is well 

articulated and 

communicated to all 

stakeholders [1] 

- การกําหนดปรัชญาของ

หลักสูตร โดยอิงกรอบ

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

- การสื่อสารปรัชญาของ

หลักสูตรใหผูมีสวนไดสวน

เสียทราบผานชองทางที่

หลากหลาย 

- ทบทวนความแตกตางระหวาง

ปรัชญาในการจัดการศึกษา 

(Educational philosophy) 

และปรัชญาของหลักสูตร 

- การประเมินประสิทธิภาพของ

กระบวนการสื่อสารปรัชญาของ

หลักสูตร 

 

4.2 Teaching and 

learning activities are 

constructively aligned to 

the achievement of the 

expected learning 

outcomes [2,3,4,5] 

รายวิชาบางสวนที่แสดง

ความเชื่อมโยงระหวาง 

CLOs และ ELOs/PLOs  

- การใช ELOs/PLOs เปน

ผลลัพธหรือเปาหมาย และมี

กลุมวิชาหรือชุดวิชารองรับโดยมี

ความหลากหลายของวิธีการ/

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรม ทีจ่ะสนับสนุนการ

บรรล ุCLOs และ ELOs/PLOs 

- การทวนสอบรูปแบบการเรียน

การสอนและกิจกรรมตางๆ กับ

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน หรือการ

บรรล ุELOs/PLOs 

 

4.3 Teaching and 

learning activities 

enhance life-long 

learning [6] 

- หลักสูตรมีการกําหนด

ทักษะการเรียนรูตลอด

ชีวิต โดยมุงเนนทักษะดาน

เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

- มีขอมูลรายวิชาหรือ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่

สนับสนุนการบรรลุทักษะ

การเรียนรูตลอดชีวิตตามที่

กําหนดไว 

 

- ความเปนรูปธรรมของการ

ประเมินผูเรียนวาบรรลุทักษะที่

กําหนดไว 

-  การทวนสอบ หรือประเมิน

กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่ดําเนินการอยู เพื่อ

พิจารณาประสิทธิภาพในการ

บรรลุทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

ของผูเรียน 

 

5. Student 

Assessment 

5.1 The student 

assessment is 

constructively aligned to 

the achievement of the 

- หลักสูตรแสดง Flow 

Chart ดานการประเมิน

ผูเรียน และกระบวนการ

ดําเนินงานตั้งแตรับ

- ขอมูลหรือรายละเอียดที่เปน

รูปธรรม ของข้ันตอนตางๆ ใน 

Flow Chart โดยเฉพาะวิธีการ

วัดและประเมินผูเรียน 
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expected learning 

outcomes [1,2] 

นักศึกษา ระหวางเรียน 

และ Exit Exam 

- การทวนสอบหรือประเมิน

ระบบ “การวัดและประเมิน

ผูเรียน” ที่ใชอยู วามี

ประสิทธิภาพและทําใหผูเรียน

บรรลุ ELOs/PLOs รวมท้ังการ

นําผลการประเมินระบบ มาปรับ

ใช  

 

5.2 The student 

assessments including 

timelines, methods, 

regulations, weight 

distribution, rubrics and 

grading are explicit and 

communicated to 

students [4,5] 

- การกําหนดรายละเอียด

และวิธีการประเมินผูเรียน

ในรายวิชาตางๆ รวมทั้ง

การสื่อสารใหผูเรียนทราบ 

 

 

- การทวนสอบ “กระบวนการ

ประเมินผูเรียน” ใหครอบคลุม

เกณฑ วิธีการ และชวงเวลา 

เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสม

และแนวทางปรับปรุงแกไข 

- การนําเสนอขอมูลรายวิชา

ของหลักสูตรที่ใชการวัด

ประเมินผลผูเรียนแบบ rubrics 

 

5.3 Methods including 

assessment rubrics and 

marking schemes are 

used to ensure validity, 

reliability and fairness of 

student assessment [6,7] 

 

- ระบบประเมินผูเรียนของ

หลักสูตร ผานกรรมการ

วิพากษ  มคอ.3 และ

ขอสอบ รวมถึง Exit 

Exam 

- การทวนสอบประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของวิธีการวัด

และประเมินผูเรียน เพ่ือสะทอน

ความถูกตอง ความนาเชื่อถือ 

และความเปนธรรมของระบบ

และวิธีการประเมินผล 

5.4 Feedback of student 

assessment is timely 

and helps to improve 

learning [3] 

 - รายละเอียดการนําขอมูล

ยอนกลับจากอาจารยไปสูผูเรียน 

เพ่ือปรับปรุงการเรียนรู 

- การกํากับติดตามผูเรียนในการ

นําขอมูลยอนกลับไปพัฒนา

ตนเอง และประเมินการบรรลุ 

ELOs /PLOs  
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5.5 Students have ready 

access to appeal 

procedure [8] 

- หลักสูตรมีชองทางในการ

อุทธรณรองทุกข ผาน

ชองทางอาจารยที่ปรึกษา 

อีเมล และเพจของ

หลักสูตร 

- กําหนดแนวทางการนํา

ขอรองเรียนของนักศึกษา 

เขาพิจารณาในที่ประชุม

กรรมการประจําคณะ 

 

- การประเมินความสะดวกและ

ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

กระบวนการและชองทางการ

รองทุกข และการนําผลการ

ประเมินไปปรับใช 

- การสื่อสารระบบการอุทธรณ

รองทุกขของผูเรียนอยางเปน

ทางการ 

 

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] 

- คณะมีแผนบริหารและ

พัฒนาบุคลากร รวมถึงการ

จัดสรรงบประมาณในการ

พัฒนาตนเอง 

- ระบบการสํารวจความ

ตองการจําเปน (Need) 

ของบุคลากรสายวิชาการ  

- การแบงกลุมการพัฒนา

อาจารย ตามพันธกิจ 3 

ดาน คือ การจัดการเรียน

การสอน การวิจัย และ

บริการวิชาการ  

 

- การกํากับ/ติดตาม การ

เชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาใน

ภาพรวมกับแผนการพัฒนา

บุคลากรเฉพาะราย  (IDP)  

 

6.2 Staff-to-student ratio 

and workload are 

measured and 

monitored to improve 

the quality of education, 

research and service [2] 

 - การวิเคราะห Workload ของ

อาจารยที่ครอบคลุมภาระงาน

ดานวิจัย และการบริการวิชาการ 
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6.3 Recruitment and 

selection criteria 

including ethics and 

academic freedom for 

appointment, 

deployment and 

promotion are 

determined and 

communicated [4,5,6,7] 

 

- ระบบและกลไกการสรร

หาบุคลากรเปนไปตาม

ขอกําหนดของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

 

- รายละเอียดความกาวหนาใน

เสนทางอาชีพ ระบบรางวัลจูง

ใจ และการสื่อสารเพ่ือสราง

ความเขาใจแกบุคลากร 

- การประเมินวากระบวนการ

สรรหาและคัดเลือกบุคลากรมี

สอดคลองกับความตองการของ

หลักสูตร 

 

6.4 Competences of 

academic staff are 

identified and evaluated 

[3] 

- หลักสูตรกําหนด

สมรรถนะที่สําคัญสําหรับ

อาจารย คือ การออกแบบ

การจัดการเรียนการสอน   

- หลักสูตรนําเสนอขอมูล

เก่ียวกับความเชี่ยวชาญ

ของอาจารยบางสวน ทั้ง

ดานการวิจัยและการ

บริการวิชาการ 

  

- สมรรถนะควรครอบคลุมพันธ

กิจทั้งสามดาน 

- การวิเคราะหชองวาง

สมรรถนะ การวางแผนและ

พัฒนาสมรรถนะเพ่ือรองรับการ

ปฏิบัติภารกิจหลัก 

- ระบบการกํากับติดตามการ

พัฒนาสมรรถนะของอาจารยทุก

คนในหลักสูตร 

 

6.5 Training and 

developmental needs 

of academic staff are 

identified and activities 

are implemented to 

fulfil them [8] 

- มีระบบและกลไกรองรับ

การพัฒนาตนเองของสาย

วิชาการ 

- การสํารวจความตองการ

ในการพัฒนาตนเองของ

สายวิชาการ 

 

- การติดตามวาบุคลากรไดนํา

ความรูจากการฝกอบรมและ

พัฒนามาเติมเต็มชองวาง

สมรรถนะของตน ที่สอดคลอง

กับแนวทางการพัฒนาของ

หลักสูตร 

- ความสอดคลองระหวาง

สมรรถนะที่กําหนดไว ในขอ 

AUN 6.4 และการฝกอบรมและ

พัฒนาตนเองตามขอ AUN 6.5 
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6.6 Performance 

management including 

rewards and recognition 

is implemented to 

motivate and support 

education, research and 

service [9] 

 

 - รายละเอียดของระบบและ

กลไกที่เก่ียวของกับการบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน และการยก

ยองเชิดชูเกียรติ 

- การประเมินระบบฯ ที่ใชอยู 

เพ่ือนําผลไปปรับปรุงและพัฒนา 

6.7 The types and 

quantity of research 

activities by academic 

staff are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [10] 

 

- การนําเสนอขอมูลที่

สะทอนถึงประเภท และ

คุณภาพของงานวิจัยใน

รอบ 5 ปการศึกษาที่ผาน

มา 

 

-การวิเคราะหผลการดําเนินงาน

ที่มีผลงานวิจัยลดลง และ

แนวทางแกไข   

- การวิเคราะหผลงานใน

ภาพรวม และผลงานของแตละ

บุคคล เพ่ือพิจารณาวาทุกคนมี

สวนรวมในการจัดทําหรือ

เผยแพรผลงานวิจัย 

- การพัฒนาระบบและการ

ติดตามและเทียบเคียงการวิจัย

กับสถาบันการศึกษาอ่ืน 

 

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] 

 

- คณะมีแผนบริหารและ

พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน ที่ชัดเจน  

- การประเมินในภาพรวมวา

อัตรากําลังสายสนับสนุนสงผล

กระทบตอการปฏิบัติพันธกิจ

ของหลักสูตร รวมถึงแนวทาง

แกไข 

7.2 Recruitment and 

selection criteria for 

appointment, 

deployment and 

promotion are 

determined and 

- ระบบและกลไกการสรร

หาบุคลากรเปนไปตาม

ขอกําหนดของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

 

- รายละเอียดความกาวหนาใน

เสนทางอาชีพ ระบบรางวัลจูงใจ 

และการสื่อสารเพ่ือสรางความ

เขาใจแกบุคลากร  

- การประเมินกระบวนสรรหา

และคัดเลือกบุคลากรวา
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communicated [2] สอดคลองกับความตองการของ

หลักสูตร 

7.3 Competences of 

support staff are 

identified and evaluated 

[3] 

- จากการสัมภาษณพบวา 

คณะบริหารงานแบบรวม

ศูนย ใชทรัพยากรที่เปน

บุคลากรสายสนับสนุน

รวมกัน 

- การกําหนดสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุน การ

วิเคราะหชองวางสมรรถนะ การ

วางแผนและพัฒนาสมรรถนะ

เพ่ือรองรับการปฏิบัติภารกิจ

หลัก 

- การประเมินสมรรถนะของ

บุคลากรสายสนับสนุนตาม

สมรรถนะที่กําหนดไว 

 

7.4 Training and 

developmental needs 

of support staff are 

identified and activities 

are implemented to 

fulfil them [4] 

 

- การจัดโครงการอบรม

โดยมหาวิทยาลัย/คณะ 

และเปดโอกาสใหสาย

สนับสนุนเขารวมตาม

ความเก่ียวของกับสายงาน 

 

- การติดตามวาบุคลากรไดนํา

ความรูจากการฝกอบรมและ

พัฒนามาเติมเต็มชองวาง

สมรรถนะของตน ที่สอดคลอง

กับแนวทางการพัฒนาของ

หลักสูตร 

- ความสอดคลองระหวาง

สมรรถนะที่กําหนดไว ในขอ 

AUN 7.3 และการฝกอบรมและ

พัฒนาตนเองตามขอ AUN 7.4 

 

7.5 Performance 

management including 

rewards and recognition 

is implemented to 

motivate and support 

education, research and 

service [5] 

 

- มีระบบและกลไกที่

เก่ียวของกับการบริหารผล

การปฏิบัติงาน และการยก

ยองเชิดชูเกียรติ 

 

- การประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของระบบฯ ที่ใชอยู 

เพ่ือนําผลไปปรับปรุงและพัฒนา 

8. Student Quality 

and Support 

8.1 The student intake 

policy and admission 

criteria are defined, 

- นโยบาย รวมถึงเกณฑ

การรับนักศึกษามีความ

ชัดเจนและมีการสื่อสารให

- การทบทวนนโยบายการรับ

นักศึกษา และแนวทางในการ

ดําเนินการ เพ่ือใหมีจํานวน
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communicated, 

published, and up-to-

date [1] 

 

ผูที่เก่ียวของทราบ 

- มีการประชาสัมพันธการ

รับนักศึกษาหลายชองทาง 

นักศึกษาเปนไปตามแผน 

- การประเมินความเหมาะสม 

และความสะดวกในการเขาถึง

ชองทางที่เก่ียวของกับการรับ

นักศึกษา 

 

8.2 The methods and 

criteria for the selection 

of students are 

determined and 

evaluated [2] 

 

- วิธีการ เกณฑ และ

กระบวนการคัดเลือกมี

ความเปนระบบชัดเจน  

- ทวนสอบเพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของวิธีการรับและเกณฑที่ใชอยู 

แลวนําผลไปปรับปรุงและพัฒนา 

8.3 There is an 

adequate monitoring 

system for student 

progress, academic 

performance, and 

workload [3] 

 

- ระบบและกลไกในการ

ติดตามผูเรียนดานผลการ

เรียน การใหคําปรึกษา

ดานวิจัย และการจัดทํา

โครงงาน 

- การวิเคราะห Workload ของ

ผูเรียน และแนวทางการ

ปรับปรุง/แกไข  

8.4 Academic advice, 

co-curricular activities, 

student competition, 

and other student 

support services are 

available to improve 

learning and 

employability [4] 

 

- ระบบการใหคําปรึกษา

ทางวิชาการ และการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรมี

ความชัดเจน  

การทวนสอบวาการดําเนินงานมี

ผลตอการเรียนรูของผูเรียน การ

บรรลุ ELOs/PLOs และสราง

โอกาสการทํางาน 

8.5 The physical, social 

and psychological 

environment is 

conducive for education 

and research as well as 

personal well-being [5] 

- สภาพแวดลอมทาง

กายภาพทางดานสังคม

และจิตวิทยาตามมุมมอง

ของผูเรียนอยูในระดับที่ไม

กระทบกับการจัด

การศกึษาของหลักสูตร 

- ประสิทธิภาพของระบบ 

internet  

- การมีสวนรวมของหลักสูตรใน

การประเมินและเสนอแนะแนว

ทางแกไข 
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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] 

 

- หลักสูตรมหีองเรียน 

และสิ่งอํานวยความ

สะดวกทีเ่พียงพอ และมี

การปรับปรุงหองเรียนให

เหมาะสมกับสถานการณ

การแพรระบาดของโรคโค

วิด-19 

- การนําผลการสํารวจไปใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

9.2 The library and its 

resources are adequate 

and updated to support 

education and research 

[3,4] 

 

- หลักสูตรมีสวนรวมกับ

คณะในการปรับปรุง

หองสมุดและรวมพิจารณา

งบประมาณสนับสนุนการ

จัดซื้อหนังสือเพิ่มเติม 

- การนําผลการสํารวจไปใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

9.3 The laboratories and 

equipment are 

adequate and updated 

to support education 

and research [1,2] 

 

- มีหองปฏิบัติการทาง

ภาษา และศูนยภาษา 

รองรับการจัดการเรียนการ

สอน และการพัฒนา

ผูเรียน  

- การนําผลการสํารวจไปใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

9.4 The IT facilities 

including e-learning 

infrastructure are 

adequate and updated 

to support education 

and research [1,5,6] 

 

- มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีรองรับการ

เรียนรูของนักศึกษาทั้งใน

และนอกชั้นเรียน 

- การนําผลการสํารวจไปใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

9.5 The standards for 

environment, health 

and safety; and access 

for people with special 

needs are defined and 

implemented [7] 

-- สภาพแวดลอมดาน

สุขอนามัยและความ

ปลอดภัย               ไม

สงผลกระทบตอการจัด

การศกึษาของหลักสูตร 

 

- การนําผลการสํารวจไปใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 
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 Criteria Strengths Area for improvement 

10. Quality 

Enhancement 

10.1Stakeholders’needs 

and feedback serve as 

input to curriculum 

design and 

development [1] 

 

 - กระบวนการนําขอมูล

ปอนกลับที่ไดจากผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุม มาใชในออกแบบ

และพัฒนาหลักสูตรอยางเปน

ระบบ  

10.2 The curriculum 

design and 

development process is 

established and 

subjected to evaluation 

and enhancement [2] 

 

 - การประเมินกระบวนการ

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

เกา และการปรับใชกับหลักสูตร

ใหม 

10.3 The teaching and 

learning processes and 

student assessment are 

continuously reviewed 

and evaluated to ensure 

their relevance and 

alignment [3] 

 

- การวิพากษ มคอ. และ

ขอสอบ     

- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ดานผลการเรียนของ

นักศึกษา 

- การประเมินความรู จาก

การสอบ Exit Exam  

- การประเมิน/ทวนสอบความ

สอดคลองระหวางวิธีการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล 

รวมถึงการบรรลุ ELOs/PLOs 

- การนําผลการทวนสอบไป

ปรับปรุงพัฒนา 

 

10.4 Research output is 

used to enhance 

teaching and learning [4] 

-จากการสัมภาษณพบวามี

การบูรณาการงานวิจัยกับ

การเรียนการสอนในบาง

รายวิชา 

 

- การประเมินการบรรลุ 

ELOs/PLOs จากการ 

บูรณาการ การวิจัยกับการเรียน

การสอน 

10.5 Quality of support 

services and facilities (at 

the library, laboratory, IT 

facility and student 

services) is subjected to 

evaluation and 

enhancement [5] 

- สภาพความพรอมในการ

ใชงานของหองเรียน 

หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร และสิ่ง

อํานวยความสะดวกอื่นๆ 

อยูในระดับที่ไมสงผล

กระทบตอการจัด

การศกึษาของหลักสูตร 

ความชัดเจนและแนวทางในการ

นําผลการสํารวจไปปรับปรุง 
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 Criteria Strengths Area for improvement 

10.6 The stakeholder’s 

feedback mechanisms 

are systematic and 

subjected to evaluation 

and enhancement [6] 

- หลักสูตรมีขอมูล

ปอนกลับจากผูมีสวนได

สวนเสียในภาพรวม 

 

- ประเมินความเปนระบบของ

การไดมาซึ่งขอมูล (ทําซ้ํา วัดได 

ประเมินได) ครอบคลุมถึง

ชวงเวลาและความถ่ีในการ

สํารวจ และการกําหนด

ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

 

11. Output 11.1 The pass rates and 

dropout rates are 

established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [1] 

- ขอมูลการคงอยูและการ

ตกออกของนักศึกษา 

รวมถึงการกํากับติดตาม

ดูแล สงผลใหการตกออกมี

แนวโนมลดลง  

 

- การเทียบเคียงกับหลักสูตรที่

อยูในบริบทเดียวกันของ

สถาบันการศึกษาอื่น 

 

11.2 The average time 

to graduate is 

established, monitored 

and benchmarked for 

improvement [1] 

- ขอมูลนักศึกษาที่สําเร็จ

ตามกรอบเวลาของ

หลักสูตร และวิเคราะหผล

การดําเนินงาน 

- การทบทวนแนวทางในการ

พัฒนา เพ่ือใหอัตราการสําเร็จ

การศกึษาภายในเวลาที่กําหนดดี

ขึ้น และเห็นผลเปนรูปธรรม 

- การเทียบเคียงกับหลักสูตรที่

อยูในบริบทเดียวกันกับ

สถาบันการศึกษาอื่น 

 

11.3 Employability of 

graduates is established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [1] 

- ขอมูลอัตราการมีงานทํา

ของบัณฑติในป 2563 

และรายละเอียดเก่ียวกับ

ลักษณะงานที่ทํา 

- การนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการ

มีงานทําของบัณฑิตยอนหลัง

อยางนอย 5 ป  

-  การวิเคราะหผลการ

ดําเนินงาน เพ่ือกําหนดแนวทาง

ในการพัฒนา 

- การเทียบเคียงกับหลักสูตรที่

อยูในบริบทเดียวกันกับ

สถาบันการศึกษาอื่น 
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 11.4 The types and 

quantity of research 

activities by students 

are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [2] 

- - กระบวนการจัดกิจกรรม

นักศึกษา/การแขงขันในเวที

ตางๆ และงานวิจัยในทดแทน

เนื่องจากเกิดสถานการณโรค

ระบาด 

- การเทียบเคียงกับหลักสูตรที่

อยูในบริบทเดียวกันกับ

สถาบันการศึกษาอื่น 

 

 11.5 The satisfaction 

levels of stakeholders 

are established, 

monitored and 

benchmarked for 

improvement [3] 

-  - กระบวนการเก็บรวบรวม

ขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสียและ

การนําขอมูลมาใชเพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

- การเทียบเคียงกับหลักสูตรที่

อยูในบริบทเดียวกันกับ

สถาบันการศึกษาอื่น 

 

 


