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ตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1

เกณฑ์ 
ข้อท่ี เกณฑ์การประเมิน

ผลการดำเนินงาบตามเกณฑ์
- ตามเกณฑ์ )
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ (* )

1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ -
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้า 

อิสระ
”

6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) -
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ -
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา -
9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา -
10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย 

อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ
-

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด

สรุปผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11
0  ได้มาตรฐาน
0  ไม,ได้มาตรฐาน เพราะ.......................................................
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ตารางที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ /พ แ  0 /เ

0โ!*6กํล ร*โ6 กรู*เาร /^โ635 *0โ !๓เวโ0V6๓ 6 ก*
ร00โ(

(1-7)

1. [ช((ว60*601 ช63โกเท3 (วน*0017165 2
1.1 "โเา6 6X1360*601 ๒ 3โท!กรู ๐ บ*0 0 กา65 เาลV6 ช66ก 0๒ 3โเ.X 

*0โโทน๒*60เ ลกช ล(เรูกอช Vท่*เา *1า6 VI5I0ก ลกฝ ๓!5510ท 0* *1า6 
นก!V6โ51*7 [1,2]

1. กำหนดผลการเรียนรู้ท ี่คาดหวัง (610 ) 
จากการประชุมผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย
(ผู้ประกอบการ หัวหน้างานผู้ใช้'บัณฑิต 
ตัวแทนวิขาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ)
2. กำหนด 6 1 0  ตาม
-กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับปริญญาตรี 
-ความสอดคล้องกับวิส ัยทัศน์และพันธกิจ 
ของมหาวิทยาล ัยและคณะ 
-วิซาชีพจิตวิทยา

1. กระบวนการได้มาของ 6 1 0  ที่เป็นระบบ 
ขัดเจน

2

1.2 7ช 6  6X1360*601 ๒ลโก!ก5 0น*00๓ 65 00นอโ เ30*เา รนช]60* 
5เ360!นิ0 ลกช รู6 กอก่อ (1.6. *โลกร*6 โลช๒) ๒ลโท!ท5 0น*00๓ 65 [3]

1. 6 1 0  มีทั้ง รนช]60* (รอกอโ!0 ลทอเ 
ร|360!*!0 ๒ ลโก!กรู 0น*00๓ 6ร

1. กระบวนการได้มาของ (ร6กอโ!0 ลกช 
5(3601*10 อน*00๓ 65 ที่เป็นระบบ ขัดเจน

3

1.3 7 ช 6  6X1360*601 ๒ลโก!กรู 0บ*00๓ 65 0๒ลโเ7 โอ*๒0* *ช6
โ60|บ!โอ๓ อก*5 0* *ชอ 5*3เ56ช0เ.0เ6โ5 [4]

1. มีการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
2. การสอบถามความต้องการของผู้ม ีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างเป็นระบบทุกกลุ่ม

2

2 . 6โ0รูโลทา๓ 6  ร [360!*!03*!0ก 3



0 เ!อ โ ๒ ร!โอกร!ชร /^โ635 !๐ โ เโฑ[วโอV 6๓ อก!
รออก 
(1-7:

2.1 7ชอ เท!๐โกกล!!อก เท ! ชอ (วโอ5โลกก๓ 6 ร[วออ!!เอล!!อก เ5 
ออ๓ เวโ6เาอกรเVอ ลกอ! นเว-!อ-อ!ล!6 [1,2]

1. มี มคอ. 2 บอกข้อกำหนดของหลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
2. ปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่ สกอ. 
กำหนด

1. ความครบถ้วนของข้อกำหนดของหลักสูตร 
ในเว็บไซด์
2. การตรวจสอบการ น[ว-!อ-ชล!อ ของข้อมูล 
ตามการปรับปรุงหลักสูตรในเว็บไซด์

3

2 .2  7ชอ เก!๐โกกล!เอก เก ! ชอ ออนโร6 5|ว6อ!!เอล!เอก เร 
ออกกเวโอชอก5 ^ 6  ลทอ! นเว-!อ-อ!ล!6 [1,2]

1. มี มคอ. 3-6 ของรายวิฃาในหลักสูตร 
ตามข้อกำหนดของ สกอ.
2. ม ีการพ ัฒนารายวิชาให ้ท ันสมัยจากการ 
ประเมินของผู้เร ียนและกรรมการบริหาร 
หลักสูตร

1. การนำข้อมูลการประเมินของผ ู้เร ียน / 
กรรมการบริหารหลักสูตรมาปรับปรุงการจัดทำ 
มคอ. 3-6 อย่างชัดเจนทุกรายวิชา

3

2.3 7ชอ เวโอ5โลกก๓ 6 ลทอ! ออนโร6 รเว6 อ!!เอล!!๐กร ลโ6 
ออกก๓ นกเอล!ออ! ลกอ! ๓ ลอเอ ลVล!!.ลช!.อ !๐  ! เาอ ร!ล!';อเาอ!.อเอโร 
[1,2]

1. ? โอ5โล๓ ๓ 6  ร[วออ!!เอล!เอก เผยแพร่ไว้ 
ใน มคอ. 2 และ เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย 
และคณะ

1. สอบถามการได้รับข้อมูล/ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักสูตรจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทุก 
กลุ่ม
2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้มีสว่นได้ 
ส่วนเสีย

2

3 . ^โ๐ 3โลกากก6  5!โนอ!บโอ ลกอ! (1๐ก !อ ก ! 2
3.1 71าอ อนโท่อน๒ กก เร ชอรเฐกอช ชลรอช อก ออกร!โนอ!!Vอ 

ล!.!?กกกอก! Vท่!ช ! เาอ 6X1วออ!อช ๒ลโทเท5 อน!ออกกอร [1]
1. ออกแบบหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
กำหนด และเกณฑ์มาตรฐานวิขาชีพ

1. กระบวนการนำ 1:10 มาออกแบบหลักสูตร 3

3.2  7ชอ ออก!โเชน!!อก กกลชอ ช\/ 6 ลอช ออนโรอ !๐  ลอช!อV6 1. มี ๓ ลเว[ว!ท? ของรายวิชา 1. กระบวนการการกระจาย เ:แ 0  ไปสู่รายวิชา 2



0 ! ๒ ก ่3 ร๒ 6ก3 ๒ ร ^โ635 ๒ โ เ๓ [วโ๐ห6๓ 6ท1
5๐๐ก
(1-7:

ปา6 6X1ว601:601 ๒3โทเก5 ๐ น'!:0๐๓ 65 เ5 0๒ลโ [2] 2. กระบวนการได้มาชอง รผแ ๓31โ!X ท่ี 
สัมพันธ์กับ ๒ 0

3.3 71า6 0นโโเ0น๒ ๓  15 1๐3เ0311^ 51โน0๒ โ60เ, 560|น6ก060เ, 
เก๒ 3โล'!:60เ ลก0เ น(ว-!:๐-0๒1:6 [3,4,5,6]

1. จัดรายวิชาก่อน-หลัง ตามมาตรฐาน 
วิชาช ีพ/กระแสการเปลี่ยนแปลงลังคม

1. กระบวนการจัดหมวดหมู่รายวิชาที่ชัดเจน
2. กระบวนการกำหนดรายวิชาเรียนก่อน-หลัง 
ที่ชัดเจน
3. การนำรายวิชาต ่างๆ มาบูรณาการ

2

4. 76 ล 0 เา เก 3 ลก๐1 เ-63โกเก3 ^ เว^โ๐ 30เา 2
4.1 ไ าๆ6 60เบ0ล1:1๐กล1 เวเ,าเ[๐50|ว1า7 15 พ 6 แ  3โ1เ0นเ31:601 ลก0เ 

0 ๐ ๓ ๓ บท!031:601 1:๐ 3แ 51ลเ56เา๐10เ6โ5 [1]
1. ปรัชญาการจัดการศึกษาที,ชัดเจนของ 

มหาวิทยาลัยที่หลักสูตรนำมาใช ้
2. ซ่องทางการสื่อสาร ปรัชญาทางการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก 
กลุ่มของหลักสูตร

3. ความเช ้าใจ/การรับ รู้ปรัชญาการจัด 
การศึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

2

4.2 1630เาเก3 ลก0เ 163๓ เท3 3๐1:๒11:165 3โ6 00ก51โบ01๒61)โ 
31เ3ก60เ 1:๐ ๒ 6  3 0 เ า ^ 6 ๓ 6ก1 ๐1 ๒ 6  6X1360๒01 ๒ 3๓ เก3 
๐ น๒ ๐ ๓ 65 [2,3,4,5]

1. มกีารจัดการเร ียนการสอนที่หลากหลาย
และ 3๐1:๒6 ๒ลโก!3

1. การนำ [๒ 0 มาพิจารณาจัดกิจกรรมการ
เรียนการลอน

2. ความสัมพันธ์ของการจัดการเรียนการ 
สอน/วิธีการสอนกับ [๒0

2



0 !!6 โ เ3 ร!โรท5!เา5 ^ โ 635 ๒ โ [๓ เวโ0 V 6 ๓ 6 ก!
ร0๐โ(
(1-7]

4.3 7630๘๒5 3ก๘ ๒ลโกเก5 30!!พ่!!65 6ก1าลก06 1!๒-๒ก5 
๒ 8โกเก3 [6]

1. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส ่งเสริม 
ท ักษะการเร ียน เต ลอดชีวิต

1. การกำหนดทักษะการเรียนเต ลอดชีวิตท่ี 
ต ้องการพัฒนาและกิจกรรมที่ส ่งเสริมทักษะ 
เหล่านั้น
2. การจัดระบบกำกับ ดูแลให้อาจารย์ผู้สอน 
จัดการเรียนการสอนที่ส ่งเสริมทักษะการเรียนเ  
ตลอดชีวิตแต่ละทักษะ
3. การจัดระบบกำกับ ดูแลให้อาจารย์ผู้สอน 
ประเมินทักษะการเรียนเต ลอดชีวิตแต่ละ 
ทักษะ

2

5 . ร!บ๘6 ก ! /\รร65รโ1ก6 ท1: 3
5.1 7๘ 6 ร1:น!(ะเ61า7 ล556551าก6ก! เ5 0๐ก5!โบน!๒6เ.7 3เ.เ5ก6๘ !๐ 

! เา6 30๘เ6\โ6๓ 6 ก ! ๙ ! เา6 6X1866๒๘ ๒ 8๓ ๒ 5ฮน!00๓ 65 [1,2]
1. ม ีเกณฑ์การประเม ินผลและตัดเกรด 1. การนำ 1:10 มาพิจารณาออกแบบวิธีการวัด 

ประเม ินนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ระหว่างศึกษา 
และก่อนสำเร็จการศึกษา
2. การจัดระบบกำกับ ดูแลให้อาจารย์ผู้สอนนำ 
ค-(ว มาพิจารณาการออกแบบวิธ ีการวัด 
ประเม ินผล

3

5 .2  7๘ 6 ร!บ๘6ท! 355655๓ 6ท!ร เท0๒๘!ก5 ๘๓61๒65, 
๓ 6 !เา๐๘5, โ65บ13!เ๐กร, ผ 6 เ5 เา! ๘!5!โ!เวน!!๐ก, โนเวโ!05 3ก๘

1. ม ีรายละเอ ียดเกณฑ ์การวัดและ 
ประเมินผลใน มคอ. 3

1. การแจ้งรายละเอียดการประเม ินให ้
น ักศ ึกษาทราบอย่างละเอียดให ้ครบทุกรายวิชา

3





01โ6โ1ล รโโ6 ก3โเาร ^โ 635 โอโ 1๓1วโอV 6๓ 6กโ
รออก 
(1-7:

เวโ๐ ๓ ๐ โ!อก, โอ-ชอเว[อ)/๓ 6 กโ, 1:6โ๓1กล!:เอก, ลกช โอ!:เโ6 ๓ 6 ก!:) 15 
อลโโ!อช ๐น!; โอ โน[โ![ โ!าอ กออชร โอโ อชนอลโ!อก, โอรอลโอเา ลกช 
รอก/!ออ [1]

แผนอัตรากำลัง/การทดแทนบุคลากรเกษียณ

6.2  รโลโโ-โอ-รโบชอกโ โลโ!อ ลกช พอโเปอลช ลโอ ๓ อลรนโอช 
ลกช ๓ ๐ ก!โอโอช โอ !๓|วโอV6 โเาอ อเนล1!โ)/ อโ อชบอลโ!อก,
โอรอ3 โอเก ลกช รอก/!ออ [2]

1. มีประขุมแบ่งภาระงาน บุคลากรมีภาระ 
งานสอนใกล้เคียงกัน

1. การนำ รโลโโ-โอ-รโนชอกโ โลโเอ และ 
พ อ โ!นํอลช มาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้บริหาร 
จ ัดการ และพัฒนาหลักสูตร

3

6 .3  โ!ออโน!โ๓ อกโ ลกช 56๒ อโ!อก อโ!โอโ!ล !กอ๒ ช!ก5 อโเา!อร 
ลกช ลอลชอ๓ เอ โโออช๐๓  โอโ ลเว(วอ!กโ๓ อกโ, ชอเว๒V๓ 6 กโ ลกช 
เวโ01710โ!อก ลโอ ชอโอโ๓ !กอช ลกช ออ๓ ๓ นก!อลโอช [4,5,6,7]

1. มกีระบวนการจัดหาบุคลากรเป็นระบบ 4

6.4 0 ๐ ๓ (วอโอกออร อโ ลอลชอ๓ !อ รโลโโ ลโอ เชอกโ!โ!อช ลทช 
อVล๒ ลโอช [3]

1. มรีะบบการประเมินการปฏิปติงานที่ 
ช ัดเจน

4

6.5 7 โล!ก!ท5 ลทช ชอV6๒ (ว๓ อกโล1 กออชร อโ ลอลชอ๓!อ รโลโโ 
ลโอ เชอกโ!โ!อช ลทช ลอโ!VIโ!อร ลโอ (๓ (ว๒ ๓ อกโอช โอ โน[โ!1 โเา6๓  
[8]

1. มกีารส่งเสริมบุคลากรในการพัฒนา 
ตนเอง

1. การสอบถามความต้องการการส่งเสริม 
ความก้าวหน้าของอาจารย์
2. ระบบการส่งเสริม ผลักดัน และพัฒนา 
อาจารย์อย ่างช ัดเจน

3

6.6 ?6โโอโ๓ ลกออ ๓ ลกล5อ๓ อกโ เกอ[บชเก5 โอพลโชร ลกช 
โอออ5ก!โ!อก เร 1๓(ว๒ ๓ อกโอช โอ ๓ อโ!Vลโอ ลกช รน)วเวอโโ 
อชนอลโ!อก, โอรอลโอ!า ลกช รอก/เออ [9]

1. ม รีะบบการให้รางวัล/ยกย่องเช ิดช ูเก ียรต ิ 1. การส่งเสริม ผลักดันใหบ้ ุคลากรมีค ุณ สมปติ 
ตามเกณฑ์ของระบบยกย่องเชิดช ูเกียรติ

3



(1โ!!อกํล ร!โอก?!เาร /ป•อลร !๐โ !๓[วโ๐ หอ๓ อก!
รอ๐ ก 
(1-7:

6.7 7เาอ !7เว65 ลทช ชชุลก1:11:7 ๗  โอ5อลโอเา ลอ!เห!!!อ5 เวV 
ล0ล0เ6๓10 ร!ล!! ลโ6 อ5!ลช1เ5เาอช, ๓ ๐ ก!1:๐โอช ลก0เ 
ชอกอเา๓ ลโ!5อช 1๖โ (๓ เวโ0V 6๓ อก1: [10]

1. บ ุคลากรสายวิชาการม ีงานวิจ ัย/ผลงาน  
ตีพิมพ์

1. ระบุ ชอกอเา๓ ลโ  ̂ เพื่อการพัฒนา 3

7. รน [ว[ว๐ โ!: 5 1 : 3 0นล1!!7 (0 V 6 โลแ ๐ [ว!ก!๐ ก) 3
7.1 รนเวเว๐โ! 51:317 [ว๒กกเก5 (ล!ปาอ [แวโลโ7, เลเว๐โล!:๐โ7, 17 

1'ล0เ111:7 ลทช 5!นชอก! 56โห!อ65) 15 อลโโ!อช ๐น!: {๐ [น1ศ1 ปาอ 
กอออ!5 [๐ โ อชนอล!!๐ท, โอ5อลโ0เา ลทอ! 5อโหเออ [1]

1. การมีส่วนร่วมของหลักสูตรในการกำหนด 
แผนอัตรากำลัง/การทดแทนบุคลากรสาย 
สนับสนุนของหลักสูตร

3

7.2 [๒อโบ!!๓ อก! ลกอ! 56๒อป๐ท อโ!!อโ!ล [๐โ ลเวเว0เก!:๓ อก!, 
อ!อเว1๐7๓ 6ก! 3กอ! เวโ๐๓ ๐!!๐ก ลโอ อ!อ!อโ๓!กออ! ลกอ!
อ๐ ๓ ๓ นก!อล!อช [2]

1. มีกระบวนการสรรหา ค ัดเล ือกบ ุคลากร 
เปีบระบบ

1. การรับทราบของบุคลากรในเรื่องเกณฑ์การ 
ประเมิน การเลื่อนตำแหน่ง

3

7.3 0ว๓[วอ!อกออ5 ๐! 5น[ว)ว๐โ! 5!ล17 ลโอ เชอก!!!!อช ลทช 
อหล!.นล!อช [3]

1. มีระบบการประเมินการปฏินัต ิงานที ่
ซัดเจน

1. การวิเคราะห์และการประเมินสมรรถนะของ 
บุคลากรสายสนับสนุนทุกตำแหน่ง

3

7.4 7 โล!ก!ก5 ลกช ชอ’หอ!.๐ [ว๓ อก!ล1 กออช5 ๐! 5น[ว[ว๐โ! 5!ล[[ 
ลโอ เชอก!!!!อช ลทช ลอ!!ห!!!อ5 ลโอ [๓ [ว[อ๓ อก!อช !๐ [น!.!!1 ! เาอ๓  
[4]

1. การสอบถามความต้องการการส่งเสริม 
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน

3

7.5 ?อโ!๐โ๓ ลกออ ๓ ลกล5อ ๓ อก! เทอ๒ ช!ก5 โอผลโช5 ลกช 
โออ๐3ก!!!๐ก 15 (๓ [ว๒ ๓ อก!อช !๐ ๓๐!!Vล!อ ลทช 5น|วเว0 โ!
อชบอล!!๐ก, โอ5อลโอเา ลกช 5อโห!ออ [5]

1. ม ีระบบการจัดการการปฎิบต้ ิงาน การ 
ยกย่องเช ิดชูเก ียรติบ ุคลากร

1. การส่งเสริม ผลักดันให้บุคลากรมีคุณสมบติ 
ตามเกณฑ์ของรางวัล

3



01*61-๒ ร*โ6 กรู*(าร โ635 *๐โ !๓เวโ๐ V 6๓ 6ก*
รอ๐ ก 
(1-7)

8. ร*นฟ6 ก* 0นลเ!*)/ ลกฟ รบเวชุ๐ โ* (0 V 6 โลแ ๐ {วเก!๐ ก) 2
8.1 7เา0  ร*บฟอก* เก*ล^6 เว๐!.!(ะ)' ลท(ฯ ลฟ๓!551๐ท (ะโ!*6 โ!3 ลโ6 

ฟอ*!กอฟ, ฅ ค ท ก น ก เ๐3*อฟ, เวน!ว!!รเาอฟ, ลก(ฯ นเอ-*๐-(ฯล*6 [1]
1. ม ีการรับนักศึกษาหลายซ่องทาง
2. ม ีการประซาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป็าหมาย 
รับทราบหลายซ่องทาง

1. ปรับปรุงเกณฑ์ให้ทันสมัย 2

8 .2  7เาอ ๓ อ*!า๐ฟร ลกฟ อโ!*อโ!ล *๐โ *1า6 รอ[ออ*!๐ก ๐* 
ร*นฟอก*5 3โ6 ฟ6*6โ๓ เท6ฟ ลกฟ 6Vล๒ ล*6ฟ [2]

1. มีวิธ ีการรับและเกณฑ์การรับน ักศึกษาที่ 
ซัดเจน

1. การประเมินวิธีการรับนักศึกษาเพื่อการ 
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

2

8 .3  71า6โ6 15 ลก ลฟอชุนล*อ ๓ ๐ ก!*๐โเก5 5^5*6๓ *๐โ ร*นฟอก* 
เวโ๐รูโ655, ลอลฟอ๓ !อ เว6 โ*0 โ๓ 3ทอ6, ลกฟ ผ ๐โผ.๐ลฟ [3]

1. มีข ้อมูลซ่วยอาจารย์ท ี่ปรึกษาในการ 
ติดตามดูแลนักศึกษา

1. ระบบการติดตามความก้าวหน้าของ 
นักศึกษาเพ ื่อให้ท ันต่อการแก้ใข/ปรับปรุง/ 
พัฒนา

2

8 .4  /\อลฟอ๓ !อ 3ฟV!ออ, (ะ๐-(ะนโก่อน[ลโ ลอ*!ฟ*!อร, ร*นฟอก* 
อ๐๓ !วอ*!*!0 ก, ลกฟ ๐*!าอโ ร*นฟอก* รนเอเว๐โ* รอก/!ออ5 ลโอ 
ลVล!1ล!ว๒ *๐ (๓ เวโ๐V6 ๒ลโท!กรู ลกฟ 6๓ )ว๒Vล!ว!11*7 [4]

1. มีระบบอาจารย์ท ี่ปร ึกษา ท ุนการศึกษา 1. ระบบการให้คำปรึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ 
และเพิ่มความสามารถในการหางาน

2

8.5  7เาอ (ว!IVร!0ล1, 5๐อ!ล1 ลทฟ เวรVอเา'ว[๐รูเอล[ อกV!โ๐ก๓ อก*
เร อ๐ กฟนอ!V6 *๐โ อฟบอล*!๐ก ลกฟ โอรอลโอ!า ลร ผ อ แ  ลร เวอโร๐กล1 
ผอแ-เวอ!กรู [5]

1. สอบถามความต้องการของนักศึกษาว่า 
สภาพที่จัดให้เอื้อต่อการเรียนการสอน/ส่งเสริม 
ผู้เรียน

2

โ-ปีน!นน*?๖ ปีโเนเ โโไโโปีรไ:โนนไ;นโ*? Vน/V ^ โฮไไ ๐ โไ?๐ โไ; 4
9.1 7เาอ *อลอเา!กรู ลทฟ ๒ลโก!กรู *ลอ!1!*!อร ลกฟ 6 ชุน!เว๓ อก* 

([ออ*นโอ เาลแร, อ[ลรรโ๐ ๐ ๓ ร, เวโ๐]ออ* โ๐ ๐ ๓ ร, อ*อ.) ลโอ ลฟอชุนล*อ
1. มีระบบสนับสนุนการเรียนรู้ 1. สอบถามความต้องการของนักศึกษาว่า 

ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่'จัด'ให้'ทันสมัย ได้
4



0116ท ่3 ร !โ6 กร!เาร ^ โ 635 [๐ โ 1๓เวโ๐V©๓ 6 ก !
ร0๐โ6
(1-7)

ลกช บเวชล1:6ป 1:๐ รนเวเว๐โ! 6ชน0ล!!๐ ท ลกช โ656ลโ0เา [1] มาตรฐาน และเพียงพอ
2. การ ๓ 3 เก๒ ทลท06 [ล0เ1!1165

9.2 7 ช 6  !!เวโลเ7 ลกช แร โ65๐นโ065 ลโ6 ลช60|นล1:6 ลทช 
นเวชล1:6011:๐ รนเวเว๐ช: 6ชน0ล!!๐ท ลทช โ656ลโ0เา [3,4]

1. สอบถามความต้องการของนักศึกษาว่า 
นเวโลเ7  ลทช เ[ร โ65๐นโ065 ทันสมัย ได ้ 
มาตรฐานและเพียงพอ
2. การ ๓ ล!ท๒ ทลก06 [ล0!11[เ6ร

4

9.3 7ช 6 !ลเว๐โล!๐โ!65 ลกช 6ฤนแวกก6 ก'!: ลโ6 ลช60|นล1:6 ลทช 
นเวชล1:6ช 1:๐ รน[ว[ว๐ช: 6ชน031:1๐0 ลกช โ6ร6ลโ0เา [1,2]

1. ม ีห ้องปฏิบติการการพร้อมเครื่องมือ 
ตามเกณฑ์วิซาชีพ

1. สอบถามความต้องการของนักศึกษาว่า 
ห้องปฏินัติการ และเครื่องมือที่จัดให้ทันสมัย 
ได้มาตรฐาน และเพียงพอ
2. การ ๓ ล!ก๒ กลก06 [ล0เ!![เ65

4

9.4 7ช 6 17 ['301111:165 เก0๒ ชเก5 6-เ6ลโกเก5 เก[โลร[โน0[นโ6 ลโ6 
ลช6 อุนล[6  ลกช บเวชล!6 ช 1๐ รบ)วเว0 ช: 6ชน0ล!!๐ ก ลกช โ6ร6ลโ0เา 
[1,5,6]

1. มีห้องปฎินตั ิการคอมพิวเตอร์ 1. สอบถามความต้องการของนักศึกษาว่า 17 
[301111165 ที่จัดให้ทันสมัย ได้มาตรฐานและ 
เพียงพอ
2. การ ๓ ล!ท๒ กลก06 [301111165

4

9.5 7ช 6  ร[ลกชลโชร [๐ โ 6ท\/!โ๐ท๓ 6 ก!, เา6ล!1เา ลกช รล!6[)โ; 
ลกช 300655 [๐ โ เว6๐1ว๒ Vด่[เา 5เว60เล1 ก6 6 ชร 3โ6 ช6 [เก6 ช ลกช 
เ๓ เว๒ ๓ 6ก!6ช [7]

1. มีมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่ 1. สอบถามความเห็นผู้เร ียน/ผู้ใฃ้ 4

10. 0 บ ล!!บุ/ [ะกเาลก0 6 ๓ 6 ก ! (0^/6โล!1 ๐ เวเก!๐ ก) 3



0 1 1 6 0 3 ร1โ6กฐ1ช5 ^โ635 1๐โ เกกเวโ0V 6๓ 6ท1
ร ๐๐โ* 
(1-7)

10.1 513เ56เา๐๒6โ5’ท66๐เ5 ลโ๒  !66๐เช3๐เ5 560/6 35 เกเวน1:1:๐ 
๐น๓ ๐น๒ ๓  ๐๒5เ3ก ลก๐! ๐๒V6๒|ว๓6ก! [1]

1. ม ีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใซ ้ 
บ ัณฑิต/แหล่งแก

1. จัดให้มีระบบ ผ๐๐๐) 355655๓6ก! จากผู้ม ี 
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

2. นำข้อคิดเห็น/ความต้องการของผู้ม ีล ่วนได้ 
ส่วนเสียทุกกลุ่มมาใช้พัฒนาหลักสูตร

3

10.2 7ช 6  ๐บ๓๐บ๒ ๓  ช65เฐก ลก๐! ๐๒V6^๐|ว๓6ก1 เวโ๐๐655 15 
651ลช1เ51า6๐1 ลก๐! 5นช)6๐16๐1 1๐ 6\^3๒ ล1!๐ก ลก๐) 6ท1าลก๐๐๓ 6ก! 
[2]

1. ระบบการประเมินที่นำมาพัฒนาหลักสูตร 4

10.3 7เา6 163๐1าเก5 ลก๐! ๒ 3๓ เก5 เวโ๐๐๐5565 3ก๐! 5๒๐เ6ก! 
355655๓ 6ก! 3โ6 ๐๐ท!เกน๐นร1]/ โ6พ ่6ผ6๐! 3ก๐! 6ห3๒3๒๐1 1๐ 
6ท5นโ6 1เา6เโ โ6๒'\/ลก๐6 3ก๐! 3แ3ก๓ 6 ก! [3]

1. ระบบการประเมินการเรียนการสอนและ 
การประเมินนักศึกษาที่ข ัดเจน
2. ตรวจสอบสาระการประเมินกับ 5 1 0

3

10.4 !๒563โ๐เา ๐ น!เวน! เร น5๐๐! 1๐ 6กเา3ท๐๐ 1๐3๐!าเกฐ 3ท๐! 
๒ 3โกเก5 [4]

1. การนำผลงานวิจัยมาใขในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน

2

10.5 0๐31117 ๐! 5น|วเว๐โ! 560/1๐65 3ก๐1 13๐1111165 (3 1 1เา๐ 
(เชโ3เ7, ๒ช๐โ31๐ 7, 1"โ 13๐1(117 3กช 5๒๐!6ท1 560/1๐65) เ5 
5บช)6๐16๐1 1๐ 6\โ3๒ล1เ๐ก 30๐1 6ก1า3ก๐๐๓ 6ก! [5]

1. มีการดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต ่างๆ 1. การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแง่ 
ค ุณภาพ ความเพียงพอ ความทันสมัย
2. การนำมาผลการประเม ินเพ ื่อพ ัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร

3

10.6 71า6 513เ56เา๐๒ 6โ’5 ๒6๐1ช3๐เ5 ๓๐๐!า3ก!5๓5 3โ6 
5^516๓311๐ 30๐1 5นช)6๐1๐๐! 1๐ 6V^(น31!๐ก 3ท๐! 6ทช3ก๐๐๓๐ก!

1. สำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ของแหล่งแก

1. นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแหล่ง 
แกมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

3



01*6*๒ ร*โนทฐ*ชร /^โ635 *นโ !๓เวโ๐หน๓ นก*
รน๐ โน 
(1-7)

[61 1 . จัดทำระบบ โนนน!ชลน!โของผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียทุกกลุ่มเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง

11. (วน!}วน* (0x^6โ311 0[ว!ก!นก) 3
11.1 ‘โชน เวล55 โ3*65 ลทน! ฟโนเวนบ* โล*65 ลโ6 นร*ลช1!รชนน!, 

๓ ๐ ก!*๐โนช ลทน! ชนกนช๓ ลโ!โนน! *๐โ (๓ เวโน7 6 ๓ นก* [1]
1. ม ีการจัดทำอัตราการสอบผ่าน การออก 
กลางคัน

1. นำอัตราการออกกลางคัน การสำเร็จ
การศ ึกษาตามเวลา และอัตราการได้งานทำมา 
กำกับ ด ูและเพื่อการปรับปรุง/พ ัฒนา
2. กำหนดคู่เทียบ

3

11.2 "โเา6 ลหนโลฐน *1๓6 *๐ ฐโลน!นล*น !ร น5*3ชเ.เ5ช6น!, 
๓ ๐ ก!*๐โนช ลทน! เว6กนช๓ ลโ!โนฝ โนโ 1๓[วโนV6๓ นก* [1]

1. ม ีการต ิดตามสำเร ็จการศ ึกษาตามเวลา 1. ระบบการติดตามความก้าวหน้าของ 
น ักศึกษา

4

11.3 โ๓)ว*๐ ช111*7 0*' 5โลน!บล*น5 15 น5*ลช*เ5ชนน!, 
๓ ๐ ท!'*๐โนน! ลกน! เวนกนช๓ ลโ!โนนเ *๐โ 1๓เวโ๐V6๓ นก* [1]

1. มีกลไกการติดตามบัณฑิตจบใหม่ 1. ต ิดตามบัณฑิตที่จบการศึกษาเกิน 1 ปี เพื่อ 
ดูการเปลี่ยนงาน ความคงทนการทำงาน
2. กำหนดคู่เท ียบเพื่อการพัฒนา

2

11.4 7ชน *7)ว65 ลทโ! นเนลก*!*V น* โน5นลโนช ลน*!ห!*!น5 ชV 
5*นฝนก*5 ลโน 6ร*3ชแรชนน!, ๓ ๐ ก!*๐โนน! 3 กน! ชนกนช๓ ลโ!โนน! *0โ 
1๓[วโนV©๓ นก* [2]

1. ชนิด และปริมาณของงานวิจัยของนักศึกษา 
ที่สอดคล้องกับ โ*.(ว และศาสตร์ของหลักสูตร

4

11.5 "โชน 5ล*15*ลน*!นก [นVน15 น* 5*3เโนชน*น!นโร ลโน 
65*ลชแรชนน!, ๓ ๐ ท!*๐โนน! ลกน! ชนกนช๓ ลโ!โนน! *๐โ (๓ [วโนV 6๓ นก* 
[3]

1. ม กีารสำรวจความ พ ึงพ อใจจากห น ่วย13ก 
ป ระสบการณ ์ว ิชาช ีพ

1. ระบบความพ ึงพอใจของผ ู้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ีย
ท ุกกล ุ่ม
2. กำหนดค ู่เท ียบ

3



0 ! { 6 ก ่ล 5 { โ 6 ก 3*เาร &.*635  ^0โ เกกเวโ๐ ^ 6 กก6 ก 1:
ร(ะ๐โ6
(1-7)
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จุดแข็ง

1 .  ม ี ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยพร้อม
2. หลักสูตรมีกลุ่มวิชาเอกที่ครอบคลุมด้านจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คลินิก และอุตสาหกรรมและองค์การ
3. หลักสูตรผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์ส่ือสารภาษามาลายูท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน

จุดที่ควรพัฒนา

1. การจัดทำผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. การติดตามอัตราการออกกลางคัน ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา และการไต้งานทำหลังจบการศึกษา
3. การนำงานวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย

1. การกำหนดปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน
2. การติดตามอัตราการออกกลางคัน ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา และการไต้งานทำตรงตามสาขาอาชีพ
3. ประเมิน/สอบถามข้อคิดเห็นจากหลักสูตรในเร่ืองระบบการรับนักศึกษาปริญญาตรีเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของแต่ละ 

คณะ
4. การจัดทำระบบประเมิน/ฐานข้อมูลจากหลักสูตรต่างๆของแต่ละคณะ เพื่อนำมาพัฒนา/ปรับปรุงและใช้ประโยขน์ร่วมกัน
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