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ส่วนที่ 1 การประเมนิตนเองตามเกณฑค์ุณภาพ AUN-QA 
 

 เกณฑก์ารประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานของ AUN – QA (ภาคภาษาไทย) 

ประกอบด้วย 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

AUN. 2 ขอ้ก าหนดของหลักสูตร (Program Specification) 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content) 

AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy) 

AUN. 5 การประเมินผูเ้รียน (Student Assessment) 

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

AUN. 8 คุณภาพผูเ้รียน (Student Quality) 

AUN. 9 การสนับสนุนและการให้ค าปรึกษาผูเ้รียน (Student Advice and Support) 

AUN. 10 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure) 

AUN. 11 การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและการสอน (Quality Assurance 

of Teaching and Learning Process) 

AUN. 12 การพัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities) 

AUN. 13 ข้อมูลป้อนกลับจากผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย (Stakeholders Feedback) 

AUN. 14 ผลผลิต (Output) 

AUN. 15 ความพงึพอใจของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction) 

 

 เกณฑ์การประกันคุณภาพทั้ง 15 เกณฑ์ นี้เป็นเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตรเพื่อการ

พัฒนา โดยแต่ละเกณฑ์มีค าอธิบายและข้อก าหนดเป็นเกณฑ์ย่อยที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร 

พร้อมทั้งบอกถึงแหลง่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 AUN Criterion (เกณฑ์  AUN), Explanation (ค าอธิบาย) และ Diagnostic Questions 

(ค าถามวินิจฉัย) ต่อท้ายเกณฑ์ AUN QA (ภาคภาษาไทย) ทุกเกณฑ์ น ามาจาก“Guide to AUN 

Actual Quality Assessment at Program Level”, Version No. 2 .0 , ASEAN University Network. 

June 2011. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา SAR และเป็นข้อมูลประกอบค าอธิบายเกณฑเ์พิ่มเติม 
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ระดับการประเมินของเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานของ AUN – QA 

 

 เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถ

ปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ การประเมนิหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ 

คะแนน ความหมาย คุณภาพและระดับ ความต้องการในการพัฒนา 

1 ไม่ปรากฏการด าเนินการ  

(ไม่ม ีเอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มหีลักฐาน) 

คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ตอ้ง

ปรับปรุง แก้ไข หรอืพัฒนาโดยเร่งด่วน 

2 มีการวางแผนแตย่ังไม่ได้เริ่มด าเนินการ คุณภาพไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีการ

ปรับปรุง แก้ไข หรอื พัฒนา 

3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรอืมี

การด าเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน 

คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง 

แก้ไข หรอื พัฒนาเพียงเล็กน้อย

สามารถท าให้มคีุณภาพ เพยีงพอได้ 

4 มีเอกสารและหลักฐานการด าเนนิการตาม

เกณฑ ์

มีคุณภาพของการด าเนินการของ

หลักสูตรตามเกณฑ์ 

5 มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดง ถึงการ

ด าเนนิการที่มปีระสิทธิภาพ ดีกว่าเกณฑ์ 

มีคุณภาพของการด าเนินการของ

หลักสูตรดีกว่าเกณฑ์ 

6 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี 

7 ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก หรอืแนว

ปฏิบัติช้ันน า 

ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก 

หรอืแนวปฏิบัติ ช้ันน า 
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ผลการประเมินคณุภาพตามเกณฑ ์สกอ. 1.1 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิ หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.จ า น ว น อ าจ า ร ย์

ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชา

การศกึษา มีจ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตร แขนงละ 3 คน 

1.แขนงวิชาคณิตศาสตร์    

2.แขนงวิชาเคมี              

3.แขนงวิชาฟิสิกส์  

4.แขนงวิชาชีววิทยา  

5.แขนงวิชาพลศกึษา  

6.แขนงวิชาภาษาไทย  

7.แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  

ทั้งนีอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ครบ

ระยะเวลาที่จัดการศกึษาตามหลักสูตร

และมีหนา้ที่และความรับผดิชอบบริหาร

จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

รวมถึงมหีน้าที่ในการรับผดิชอบการสอน

ของรายวิชาต่างๆ ด้วย 

√  1.รายชื่ออาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

2.ค าสั่งแต่งตัง้

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

2.คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า

หลักสูตร  

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชา

การศกึษา มีการก าหนดคุณสมบัติของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1.แขนงวิชาคณิตศาสตร์    

2.แขนงวิชาเคมี              

3.แขนงวิชาฟิสิกส์  

4.แขนงวิชาชีววิทยา  

5.แขนงวิชาพลศกึษา  

6.แขนงวิชาภาษาไทย  

7.แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  

√  1.รายชื่ออาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

2.ประกาศ

คุณสมบัติของ

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิ หลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 1 .ก า ร ป รั บ ป รุ ง

หลั กสู ตรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด  

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชา

การศกึษา มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม

รอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการ

ปรับปรุงรายวิชาและเนือ้หาสาระใหม่ 7 

แขนงวิชา ดังนี้ 

1.แขนงวิชาคณิตศาสตร์    

2.แขนงวิชาเคมี              

3.แขนงวิชาฟิสิกส์  

4.แขนงวิชาชีววิทยา  

5.แขนงวิชาพลศกึษา  

6.แขนงวิชาภาษาไทย  

7.แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 

√  ภาคผนวก ข  

ตาราง

เปรียบเทียบ

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.

2551 และ

หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.

2555 

12. การด าเนินงานให้

เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล

การด าเนินงานเพื่ อ

การประกันคุณภาพ

หลั ก สู ต รแล ะก าร

เรียนการสอนตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น

คุณวุฒิระดับ 

อุดมศกึษาแหง่ชาติ 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชา

การศกึษา มีการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน

การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ  

 

√  1.รายงานการ

ประชุมการ

ประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการ

เรียนการสอน 

2.รายงานการ

ประชุมอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

3.รายละเอียด

ของหลักสูตร 

มคอ.2  

4.รายละเอียด

ของรายวิชา 

มคอ.3  

5.รายงานผลการ

ด าเนนิการของ

รายวิชา มคอ.5 
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ส่วนที่ 2 การประเมนิตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA 

 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  

 

ค าอธิบาย  

 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนา

หลักสูตรจึงควรยึดผลส าเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตไว้ใน

หลักสูตรพึงน าความตอ้งการของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียมาประกอบ 

 ในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร พึงน าคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของมหาวิทยาลัยมาพิจารณาให้ตรงกับความคาดหวังของหลักสูตร  โดยค านึงถึงการ

กระตุ้นสนับสนุนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ทราบวิธีการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึง

การรู้จักพัฒนาทักษะตนเอง ทั้งด้านวิชาการ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝกึปฏิบัติ ทัน

ต่อวิทยาการใหม่ๆ ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ถูกก าหนดในทุกรายวิชาของหลักสูตร ตั้งแต่

รายวิชาพื้นฐานจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง รวมถึงการสร้างทักษะที่เชื่อมโยงสู่การเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวติ 

 

เกณฑ์ย่อย 

1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ

แสดงไว้ในหลักสูตร  

   √    

1.2 หลักสูตรส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต     √    

1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะ

ทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง  

   √    

1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความตอ้งการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

  √     

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion) 4 
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1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตร 

 

ผลการด าเนินงาน 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

อย่างชัดเจนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เมื่อพิจารณาจากปรัชญาของหลักสูตรที่ระบุ

ว่า หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เป็นศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาการและ

วิชาชีพด้านการศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เป็นผู้น าทางปัญญา  

โดยการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญในการสอน เพื่อสามารถ

ประกอบอาชีพครูหรือตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนา

ตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี เป็นบัณฑิตที่มี

ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพด้านการศึกษา  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพครู สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประเทศและชี้น าสังคมตามความเหมาะสมได้ ตลอดจนสามารถผลิตงานวิจัยได้อย่าง

ถูกต้องและมีคุณภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรูด้้านการเรียนการสอน 

 จะเห็นถึงความเชื่อมโยงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง 8 ด้านคือ ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านสุนทรียภาพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

นอกจากการก าหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแล้ว ในแต่ละรายวิชายังสามารถจ าแนกผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งระบุถึงผลการเรียนรู้ที่นิสิตจะได้รับหลังการเรียนโดยก าหนดในแผนที่กระจาย

ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีการ

ระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

มีความสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ และสอดคล้องคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ถูกก าหนดเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่

วิชาพื้นฐานจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง และด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู ้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 8 ด้าน ดังนี้ 
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 1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) มีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครู เชน่ กัลยาณมิตรธรรม 7 

(2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

(3) มีวนิัยและความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(6) มีจิตสาธารณะ 

 2. ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   (1) มีความสามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครูไม่

น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเป็นครู จิตวิทยาพัฒนาการและ

จติวิทยาการศึกษา การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบและจัดการเรียนรู้ การจัดการ

ช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับครู การสร้าง

นวัตกรรมทางการศึกษา การวัดประเมินผลทางการศึกษา การศึกษาพิเศษ การวิจัยทางการศึกษา

และการบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

และทฤษฎีที่เกี่ยวกับเนือ้หาที่ศึกษา  

   (2) มีความสามารถเชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ ใน

หัวข้อต่อไปนี้ จิตวิทยาครูส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การพัฒนา

หลักสูตรวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนรูแ้ต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การจัดการช้ันเรียน

แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

ส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และการวัดและประเมินผลการศึกษา

วิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรยีนรู้แต่ละระดับการศกึษาและวิชาเอก  

   (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนว

กว้างขวางของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม่ๆ 

   (4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

   (5) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบาย

หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 

   (6) มีความรอบรู้ในศาสตร์ตา่งๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน  
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3. ทักษะทางปัญญา 

      3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) มีความสามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและประเมินข้อมูล

สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติการสอน รวมถึงการ

วินจิฉัยผูเ้รียนและวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

   (2) มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน 

เสนอทางออกและน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสรา้งสรรค์ 

   (3) มีภาวะผู้น าทางปัญญาในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมี

วิสัยทัศน ์

   (4) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

(5) สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใช้ 

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

   (6) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

   (7) มีความใฝ่รู้ สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ ที่หลากหลายได้ 

   4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   (1) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ เรียนด้วยความเข้าใจ และมี

ความรู้สกึเชิงบวก มีวุฒภิาวะทางอารมณ์และสังคม 

   (2) มี ค วาม เอาใจ ใส่  มี ส่ วน ช่วย เหลื อและเอื้ อ ต่ อก ารแก้ปัญ หา

ความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้เรยีนอย่างสร้างสรรค์ 

   (3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผูเ้รียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มคีวามรับผดิชอบต่อ

ส่วนรวมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

   (4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

   (5) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง

เหมาะสม ตามบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

   (6) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
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   (7) มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและ

พัฒนางาน 

   (8) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

       5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความไวในการวิเคราะหแ์ละเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผูเ้รียน 

อย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชงิสถิติหรอืคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรอืภาษาเขียน 

(2) มีความสามารถในการใชดุ้ลยพินจิที่ดีในการประมวลผล แปล 

ความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

(3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการ 

พูด การเขียนและการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรยีน 

(4) มีทักษะในการใชเ้ครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการ 

ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

(5) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ น าสถิตมิา 

ประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรคแ์ละน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

(6) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรอืภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้า 

ได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

(7) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

       6. สุนทรียศลิป์ 

  6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีศิลป์ 

(1) มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

        7. ทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

        8. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 

  8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
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(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มรีูปแบบหลากหลาย ทั้ง 

รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ 

(Informal) อย่างสรา้งสรรค์ 

(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนที่หลากหลาย ทั้ง 

ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการ

พิเศษอย่างมนีวัตกรรม 

(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณา 

การ 
 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (หนา้ 17) 

2. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ทุกรายวิชาในหลักสูตร 

3. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และหมวดที่ 4  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล (หนา้ 238) 

4. แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2555-2557  

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

ครั้งที่ xx (x/255x) ระเบียบวาระที่  เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555  

6. ผลประเมินรายวิชาในปีการศกึษา 2555 - 2557 จากระบบบริการการศึกษา  

มหาวิทยาลัยพะเยา (www.reg.up.ac.th) 

  

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสอบถามไปยังผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูและนิสิตให้ครบถ้วน เพื่อก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

2. จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอน เพื่อพัฒนานิสิต และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้ผู้เรยีนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3. ส่งเสริมการน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของทุกรายวิชาไปประยุกต์ใช้ กระตุ้นให้เกิด

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง หรอืมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ 
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4. วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร 

พัฒนาและตอ่ยอดความส าเร็จจุดแข็งและความโดดเด่นของหลักสูตร  

 

1.2 หลักสูตรส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ส่งเสริมให้

เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับบัณฑิต โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็น

ส าคัญ โดยมีกระบวนการสร้างความเข้าใจหลักการพื้นฐาน ได้แก่ วิธีการบรรยาย การยกตัวอย่าง

สาธิต การใช้กรณีศึกษา (case study) และการทดลองปฏิบัติการจริง (learning and practice) 

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถประยุกต์การแก้ไขโจทย์ปัญหาได้ มีการกระตุ้นเพื่อส่งเสริม

ให้ผู้เรียนมีความคิดในการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมด้วยตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านราย

วิชาชีพครู เช่น รายวิชา 161141 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) และ 161211 การ

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) เป็นต้น 

นอกจากนี้ หลักสูตรยังส่งเสริมการสร้างรากฐานความรู้เชิงลึกและทฤษฎีที่ส าคัญเพื่อ

การศึกษาต่อ หรือ การวิจัยในระดับที่สูงขึ้น เช่น 161342 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)   

เป็นต้น โดยมีการกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความรู้รวบยอด ผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ

รายวิชาอื่นๆ เช่น วิชาสัมมนา เป็นต้น และยังมีรายวิชาเลือกที่นิสิตเลือกจากความสนใจได้จาก

หมวดวิชาเอกเลือก ประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่ การเตรียมหัวข้อสัมมนา เก็บ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอหัวข้อสัมมนา ซึ่งทุกรายวิชา แสดงให้เห็นถึง

การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 8 ด้าน  

การจัดให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์ภาคสนาม ผ่านรายวิชา 161322 การออกแบบและจัดการ

เรียนรู้ 2 และ 161591 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา 1 กับ 161592 การฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพในสถานศึกษา 2 เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง 

โดยเฉพาะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษานั้น วิทยาลัยการศึกษาได้ก าหนดเป็น

นโยบายหลักในการพัฒนานิสิตครูให้เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 

เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนส าเสร็จการศึกษาและการไปปฏิบัติงานจริง โดยมีความร่วมมือกับ

สถานศึกษาหลายแห่ง พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 36 จังหวัดพะเยา ส่งเสริมกระบวนการผลิต ตั้งแต่การส ารวจความต้องการนิสิตครูของ

ผู้บริหารสถานศึกษา การออกแบบวิธีการเรียนการสอนร่วมกัน การจัดหลักสูตรอบรมเสริมเพื่อ

เพิ่มทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปให้แก่นิสิต การปฐมนิเทศนิสิตฝึกสอน และการติดตาม
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ประเมินผลระหว่างเข้าร่วมโครงการ ระหว่างผู้บริหารสถานศกึษา ครู มีการประชุมเพื่อสรุปผลการ

ปฏิบัติงานของนสิิต เพื่อน ามาเป็นแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 3 ขอ้ 3.1.3 รายวิชา 2) หมวดวิชา

เฉพาะ 2.1 วิชาชีพครู 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ (หน้า 29) 

2. รายงานผลการด าเนินโครงการฝกึประสบการณ์วชิาชีพครูในสถานศกึษา  

(ก าลังด าเนินการ) 

3. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ทุกรายวิชาในหลักสูตร 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการด าเนินงานโครงการ และรายวิชา

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ตรง

ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ความสามารถ ข้อสรุปแนวความคิดต่างๆ ที่ได้จากใน

หลักสูตร เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ใช้กรณีศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจากผู้บริหารสถานศึกษา 

และครู ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในสถานศึกษา ตามปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน” ของมหาวิทยาลัย 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใหม่ทั้งในและต่างประเทศ และรักษาเครือข่ายความ

ร่วมมือเดิม เพื่อพัฒนาประสบการณ์ภาคสนามและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติให้แก่ผูเ้รียน 

ผา่นทางรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศกึษา  
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1.3 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และทักษะ

เฉพาะทาง 

  

ผลการด าเนินงาน 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมทั้งความรู้และ

ทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทางโดยหลักสูตรมีการก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้

มาตรฐานผลการเรียนรู้เดียวกัน [1] ทั้ง 8 ด้าน ดังที่กล่าวในเกณฑ์ข้อที่ 1 โดยแต่ละวิชาอาจไม่

จ าเป็นต้องมีทุกด้าน แต่ในภาพรวมหลักสูตรจะต้องตอบสนองผลการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 ด้าน ทั้ง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะดังแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 แผนที่กระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (หนา้ 248-294) 

2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  

การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร (หนา้ 13) และหมวดที่ 4 ผลการ

เรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล (หนา้ 238) 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. กระตุ้นให้มีการด าเนินการตามข้อก าหนดอย่างจริงจัง มีการติดตามประเมินผล

อย่างตอ่เนื่อง เพื่อน าผลการด าเนนิงานมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุข้อก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ที่สอนในหลักสูตรคู่ขนาน เพื่อ

ส่งเสริมใหม้ีการด าเนินการใหม้ีประสิทธิภาพดีกว่าข้อก าหนด และส่งเสริมการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ที่

ใช้เป็นตัวอย่างของหลักสูตรอื่นๆ ได้ 
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1.4 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  

ผลการด าเนินงาน 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา สามารถแสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้

ที่คาดหวังซึ่งสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยพิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษา 

ครู และนิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยการส ารวจความคิดเห็นของ

ผู้เกี่ยวข้องและน าไปสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการปรับปรุงหลักสูตร รายงานการสะท้อน

ความคิดเห็นและความต้องการจากสถานศึกษาที่นิสิตปฏิบัติงานที่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นว่า

หลักสูตรตอบสนองความต้องการได้ เช่น นิสิตมีความรู้และทักษะในวิชาชีพ มีทักษะในการสื่อสาร 

การท างามเป็นทีมตลอดจนการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม เหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้

ที่คาดหวังทั้ง 8 ด้านของหลักสูตรได้ 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร มีความสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนั้น

หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 8 ด้าน ลงในรายวิชาต่างๆ ทั้งรายวิชาพื้นฐานทั่วไป

และรายวิชาเฉพาะทาง และได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

เพื่อให้มคีวามรูแ้ละมีทักษะ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังกล่าว 

 จากผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และจากผลการประเมินของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผลประเมินการเรียนการสอนโดยผู้เรียน และยังไม่ได้มีการส ารวจผล

สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ครบถ้วนทุกส่วน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 

นิสติ อาจารย์และเจ้าหนา้ที่ของวิทยาลัยการศกึษาที่เกี่ยวข้อง  

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ

ของนสิิต และข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน (หนา้ 238-247) 

2. รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

3. รายงานผลการประเมินรายวิชา ปีการศกึษา 2555-2557 

4. รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ศกึษาปัญหา ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมินต่างๆ 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรโดยมุ้งเน้นการน าผลจากรายงานทุกภาคส่วน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

ออกแบบวางแผนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างครอบคลุมเหมาะสม 

2. ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ที่สอนในหลักสูตรคู่ขนานเพื่อ

จัดท าแผนการส่งเสริมการด าเนินงานตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตาม

แผน มีการตดิตามประเมินผล และน าผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
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AUN. 2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Program Specification)  

 

ค าอธิบาย  

 ข้อก าหนดของหลักสูตรต้องแสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ที่คาดว่าจะได้รับจาก

หลักสูตรในระดับอุดมศกึษา ซึ่งประกอบด้วย 

 ความรูแ้ละความเข้าใจที่ผูเ้รียนจะได้เมื่อจบการศกึษา 

 ทักษะหลัก เชน่ การสื่อสาร การค านวณ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

เรียนเพื่อการเรียนรู้ 

 ทักษะทางปัญญา เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห ์ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ 

 ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะด้านปฏิบัติการ ทักษะทางคลินิก 

 หลักสูตรพึงก าหนดกระบวนการเรียนการสอนที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ รวมทั้ง

วิธีการประเมินผลที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลชัดเจน และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบได้ 

 

เกณฑ์ย่อย 

2 ข้อก าหนดของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 

2.1 มหาวิทยาลัยใช้ขอ้ก าหนดของหลักสูตร     √    

2.2 ข้อก าหนดของหลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

และการท าให้บรรลุเป้าหมาย  

   √    

2.3 ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อก าหนด

ของหลักสูตรได้  

  √     

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion) 4 

 

เกณฑ์ข้อที่ 2.1 มหาวิทยาลัยใช้ข้อก าหนดของหลักสูตร  

 

ผลการด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้ข้อก าหนดของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการด าเนินการจัด

การศกึษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดังนี้ 
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1) มหาวิทยาลัยด าเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

การรับสมัครสมอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการ

นักเรียนเรียนดี และระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) โดยก าหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ให้ผู้

ผ่านการคัดเลือกแสดงผลการสอบความถนัดทางวิชีพครู (PAT 5) ในวันรายงานตัว อีกทั้งก าหนด

น้ าหนักคะแนนของผลการวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบใน

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2555 ซึ่งเป็นไปตาม 

2) มหาวิทยาลัยพะเยา มีการด าเนินการหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอน 5 ช้ันปี 3 ภาค

การศึกษา คอื ภาคการศกึษาต้น ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศกึษาฤดูร้อนตามข้อก าหนดใน

หลักสูตร ดังปรากฏในปฏิทินการศกึษา ปีการศึกษา 2555 – 2557 

3) มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่ง

เป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.) และประกาศคุรุสภา เรื่อง การ

รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2549 อีกทั้ง

หลักสูตรได้ก าหนดหมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาชีพครูบังคับเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 โดยระบุไว้ในคู่มือนิสิต ปีการศึกษา 

2555 – 2557 

4) มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) ซึ่งก าหนดทักษะการจัดการ

เรียนรู้ไว้ในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน และการประเมนิผล ในหลักสูตร (หนา้ 234) 

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสมอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ปีการศึกษา 

2557 (ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา/ องค์ประกอบในการสอบ/                         

ค่าน้ าหนัก และจ านวนรับ หนา้ 5-6) 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2557  

3. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 

และโครงสรา้งของหลักสูตร (หนา้ 19-233)  
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4. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อ                 

การประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2549 

5. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 

6. คู่มอืนิสติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 – 2557 

7. ปฏิทินการศกึษา ระดับปริญญาตรี 

8. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน และ         

การประเมนิผล ในหลักสูตร (หนา้ 234) 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. วางแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิธีจัดการเรียนการสอน และผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง รว่มกับมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้มีการด าเนินการตามแผนที่วางไว้  

2. เผยแพร่วธิีการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้แก่ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย

อย่างชัดเจนและครบถ้วน 

 

เกณฑ์ข้อที่ 2.2 ข้อก าหนดของหลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการท าให้บรรลุ  

 

ผลการด าเนินการ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555  จัดท าตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยมีองค์ประกอบหลักสูตรตาม

แบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้มขี้อก าหนดของหลักสูตรที่แสดงผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังและการท าให้บรรลุ ดังนี้ 

1) หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ก าหนดปรัชญาของหลักสูตร ความส าคัญ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (หน้า 17) อันเป็นความคาดหวังสูงสุดของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ 

หมวดที่  4 ผลการเรียนรู้   กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ในหลักสูตร  (หน้า 234) 

ประกอบด้วยข้อก าหนดการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต และการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่ระบุ

กลยุทธ์การสอนอันจะเป็นแนวปฏิบัติที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน

สุนทรียศลิป์ ด้านทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

2) แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ทุกรายวิชา (หนา้ 241-290) 
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3) มีการด าเนินการน าข้อก าหนดของหลักสูตรที่แสดงผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอน 

ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบแต่ละวิชามาจัดท าเอกสารรายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.3) เอกสารรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) เพื่อเป็นแผนการจัดการเรียนรู้

ให้นสิิตบรรลุตามผลการเรียนรูท้ี่ก าหนดในหลักสูตร อีกทั้งอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาในหลักสูตร

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ที่แสดงผล

การด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

4) หลักสูตรมีการก าหนดคุณลักษณะพิเศษของนิสิต ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้านภาวะผู้น า เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนรู้ โดยระบุกลยุทธ์หรือ

กิจกรรมของนิสิต ในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ในหลักสูตร 

(หนา้ 234) และด าเนนิการตามข้อก าหนดโดยจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูใหก้ับนิสติทุกช้ันปี  

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 2 ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร ก าหนด

ปรัชญาของหลักสูตร ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (หนา้ 17) 

2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอน และการ

ประเมินผล (หนา้ 234) 

3. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 แผนที่แสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หน้า 248-294) 

4. มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

5. มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม 

6. มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

7. มคอ. 6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

8. มคอ. 7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

9. ตารางแสดงการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู  

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ศกึษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่

ละรายวิชาให้สอดคล้องกันอย่างชัดเจน และก าหนดวิธีการเรียนการสอนที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้

ที่คาดหวังดังกล่าว 
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2. ส่งเสริมให้มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีกว่าที่ก าหนด

ไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  

3. มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตรและน ามาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้บรรลุผลอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. วางแผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติช้ันน า

ของประเทศ และก้าวเข้าสู่ระดับโลกในอนาคต 

 

เกณฑ์ข้อที่ 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถงึและรับรู้ข้อก าหนดของหลักสูตรได้  

 

ผลการด าเนินการ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  เป็น

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญในการสอน เพื่อ

สามารถประกอบอาชีพครู หรือตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ เป็นบุคลากรทาง

การศึกษาของหน่วยงานรัฐและเอกชน และนักวิจัยทางการศึกษา (หน้า 2 และ หน้า 17) ดังนั้น ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรนี้ คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษา ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง

นักเรียน บุคลากรครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา และผู้เช่ียวชาญใน

สาขาการศึกษา ซึ่งสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อก าหนดของหลักสูตรได้ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่

มหาวิทยาลัยได้จัดเตรยีมไว้ ดังนี้ 

1) การรับรู้ผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแจกให้กับครูแนะแนวและ

นักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ทุกภาคของประเทศไทย ในกิจกรรมแนะแนวสัญจรโดยคณะผู้บริหาร

และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

2) การรับรู้ผ่านเวบ็ไซต์ศิษย์เก่าและเว็บไซต์ของวิทยาลัยการศกึษา 

3) การรับรู้ผ่านการประชุมนสิิตใหมแ่ละผูป้กครอง 

4) การรับรู้ผ่านการประชุมครูพี่เลีย้งและผูบ้ริหารสถานศกึษาฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 
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เอกสารสนับสนุน 

ล าดับ

ที่ 

หลักฐาน 

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)   

2. โครงการแนะแนวสัญจร ประจ าปีการศกึษา 2558 ของมหาวิทยาลัย  

3. เว็บไซต์ศิษย์เก่าและเว็บไซตว์ิทยาลัยการศกึษา   

4. เอกสารประกอบการประชุมนสิิตใหมแ่ละผูป้กครอง 

5. เอกสารประกอบการประชุมครูพี่เลีย้งและผูบ้ริหารสถานศกึษาฝกึประสบการณ์วชิาชีพ 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ส ารวจสภาพและความตอ้งการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตร จากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทุก

กลุ่ม และวางแผนการเผยแพร่ขอ้มูลหลักสูตรให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 

2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และน าผลที่ได้มา

วางแผนปรับปรุงช่องทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

3. ร่วมมือกับคณะศลิปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ที่สอนในหลักสูตรคู่ขนานเพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลของหลักสูตร และสามารถใช้เป็นตัวอย่าง

ได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

 

 

  



22 AUN-QA SAR : หลักสูตรการศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษา 

 

AUN. 3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร (Program Structure and Content) 

 

ค าอธิบาย  

 หลักสูตรพึงมีความทันสมัย ทุกรายวิชามีความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ให้แก่กันเพื่อ

น าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

และพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนรายวิชาในหลักสูตรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่าง

รายวิชาทั่วไปหรือพื้นฐานกับรายวิชาที่สร้างทักษะหรือความเฉพาะทางมีการจัดเรียงรายวิชาอย่าง

เป็นระบบจากรายวิชาพื้นฐาน  รายวิชาเฉพาะทาง จนถึงรายวิชาบูรณาการ โครงงาน หรือ

การศึกษาอิสระ และวิทยานิพนธ์ การจัดโครงสร้างหลักสูตรแสดงถึงทั้งความกว้างและความลึก

เชงิวิชาการที่กระจายสู่รายวิชาในหลักสูตร 

 

เกณฑ์ย่อย 

3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 เนื้อหาของหลักสูตรแสดงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความรู้และ

ทักษะทั่วไป กับความรูแ้ละทักษะเฉพาะทาง  

  √     

3.2 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย  

  √     

3.3 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมชัดเจนในการท าให้บรรลุผล

การเรียนรูท้ี่คาดหวัง  

  √     

3.4 หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ ชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมี

การบูรณาการเนื้อหาระหว่างรายวิชา  

  √     

3.5 หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงทั้งความกว้างและความลึกทางวิชาการ    √     

3.6 หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลางจนถึง

รายวิชาเฉพาะทาง รวมถึงการท าโครงงาน หรอืวิทยานิพนธ์  

  √     

3.7 เนือ้หาของหลักสูตรมคีวามทันสมัย    √     

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion) 3 
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เกณฑ์ข้อที่ 1. เนื้อหาของหลักสูตรแสดงสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป  

กับความรู้เฉพาะทาง  

 

ผลการด าเนินการ 

โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป กับความรู้เฉพาะทาง    

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ซึ่งได้ระบุใน

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.2) โดยก าหนดให้โครงสร้างหลักสูตร มีหน่วยกิต รวมทั้งหมด 185 

หน่วยกิต  (ดังรายละเอียดในตาราง 1 และตาราง 2 ) ซึ่งในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรมีสัดส่วน

ของหน่วยกิตที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (ดัง 

Curriculum Mapping หนา้ 244-290) 

 

ตาราง 1 จ าแนกหน่วยกิตของหลักสูตร 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

เกณฑ์มาตรฐานของ 

คุรุสภา 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2551 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30หนว่ยกติ 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 124หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า124หน่วยกิต 125หน่วยกิต 149 หน่วยกิต 

2.1 หมวดวชิาชีพคร ู ไมน่อ้ยกว่า 46 หนว่ยกิต ไมน่อ้ยกว่า 50 หนว่ยกิต 50 หนว่ยกิต 50  หนว่ยกิต 

2.2 วชิาเอก ไมน่อ้ยกว่า 78 หนว่ยกิต ไมน่อ้ยกว่า 74 หนว่ยกิต 75 หนว่ยกิต 99  หนว่ยกิต 

    2.2.1 วชิาเอกบังคับ      89 หนว่ยกิต 

    2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก 

    2.2.3 วชิาเอกเลอืก 

ไมน่อ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 

ไมน่อ้ยกว่า 4 หนว่ยกิต 

    6  หนว่ยกิต 

  4  หนว่ยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 6 หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกิต) 

ไม่น้อยกว่า 
160 160 161 185 
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ตาราง 2 โครงสร้างหลักสูตรการศกึษาบัณฑิตของแต่ละวิชาเอก 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ 

สกอ. 

เกณฑ์ 

 คุรุสภา 

คณิต 

ศาสตร์ 
เคมี 

ชีว 

วิทยา 
ฟิสิกส์ 

ภาษา 

ไทย 

ภาษา 

อังกฤษ 

พลศึกษา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 124 124 149 149 149 149 149 149 149 

2.1 วิชาชีพครู 46 50 50 50 50 50 50 50 50 

   2.1.1 วชิาชีพครบัูงคับ  46 50 44 44 44 44 44 44 44 

   2.1.2 วิชาชีพครูเลอืก    6 6 6 6 6 6 6 

2.2 วิชาเอก 78 74 99 99 99 99 99 99 99 

   2.2.1 กลุ่มวิชาแกน 

         2.2.1.1 วิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ 

                   และวิทยาศาสตร์ 

  25 

- 

 

35 

26 

46 

25 

31 

25 

6 

- 

3 

- 

6 

- 

         2.2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน   - 9 21 6 - - 6 

   2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ   50 52 41 53 42 66 88 

        2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ   44 46 35 47 36 48 82 

        2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม   - - - - - 12 - 

        2.2.2.3 การสอนวิชาเอก   6 6 6 6 6 6 6 

   2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก   24 12 15 15 51 30 5 

         2.2.3.1 วิชาเอกเลอืก 

         2.2.3.2 วิชาเอกเลอืกในกลุ่ม 

  - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

33 

- 

12 

- 

5 

- 

         2.2.3.3 วิชาเอกเลอืกเฉพาะ 

                    สาขา  

  - - - - 18 18 - 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 6 6 6 6 6 6 6 6 

รวม (หน่วยกติ)ตลอดหลักสูตร 160 160 185 185 185 185 185 185 185 

อ้างองิ : หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร (หนา้ 24-25) 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา   

1. ระยะสั้นด าเนินการส ารวจตรวจสอบในแต่ละรายวิชา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มี

ความทันสมัย สอดคล้องกับเนือ้หาปัจจุบัน หรอืประเด็นที่ก าลังเป็นที่ใหค้วามสนใจ 

2. ระยะยาวด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยมุ้งเน้นการก าหนดเนื้อหาของหลักสูตร

ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป กับความรู้และทักษะเฉพาะทางมากขึน้ และ

ออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมีการจัดแผนการ

ศึกษาอย่างเหมาะสม ก าหนดวิธีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการในการ

จัดการเรียนการสอนและการควบคุมคุณภาพ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่ผูส้อนและผูเ้กี่ยวข้องในการ

เรียนการสอน 

 

เกณฑ์ข้อที่ 2. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

 

ผลการด าเนินการ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ

คณะศิลปศาสตร์ที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนใน

เขตภาคเหนือตอนบน โดยเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นใน

สังคมยุคใหม่ เพื่อใหส้ามารถท างานได้ทุกแหง่ทั่วโลก สามารถน าความรู้ไปพัฒนาชุมชน สังคมและ

ประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองต่อไปได้ ซึ่งหลักสูตรมีสาขาวิชาจ านวน 7 สาขาวิชา ที่สนองและ

สอดคล้องกับความตอ้งการใช้บัณฑิตของประเทศ  

เนื้อหาของหลักสูตรสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเห็น

ได้จากการมีหมวดวิชาศกึษาทั่วไป และเน้นความรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพและความรู้เบื้องต้นในการ

ท าวิจัยทางการศึกษา หรือการท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญในวิชาชีพ เนื้อหาวิชา

ยังมีสว่นในการสร้างความตระหนักในความส าคัญของความเป็นครูมอือาชีพที่มีความส าคัญต่อการ

พัฒนาการศึกษา สังคม และประเทศ เช่น รายวิชา 161171 หลักการศึกษาและความเป็นครูมือ

อาชีพ 3(3-0-6) รายวิชา 161442 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้3(2-2-5) เป็นต้น 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ปรับปรุงหลักสูตร โดยการน าวิสัยทัศน ์ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์และนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจ าปี 2557-2559 มาใช้เป็นแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. จัดท าแผนพัฒนาให้มีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตาม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างมคีุณภาพตามแผนที่ก าหนดไว้  

 

เกณฑ์ข้อที่ 3. แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมชัดเจนในการท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวัง  

  

ผลการด าเนินการ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาของหลักสูตรแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่

ชัดเจนในการท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป ความรู้และทักษะทั่วไป 

รวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง โดยทุกวิชาจะแสดงภาพรวมของการบรรลุผลการเรียนรู้ทั้ง 7 

ด้าน ดังแสดงในแผนที่กระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (ดัง Curriculum Mapping หนา้ 244-290) 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาให้มีความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่าง

ชัดเจน ก าหนดแนวปฏิบัติของการบรรลุผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องตลอดหลักสูตร 

2. จัดท าแผนการพัฒนาให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

เพื่อให้บรรลุผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาและหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 



27 AUN-QA SAR : หลักสูตรการศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษา 

 

เกณฑ์ข้อที่ 4. หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน มีการบูรณาการ

เน้ือหาระหว่างรายวิชา  

 

ผลการด าเนินการ 

 หลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วน ชัดเจน มีแผนการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งใน

แนวดิ่ง คือ เชื่อมโยงกันในการเรียงล าดับรายวิชาจากรายวิชาพื้นฐาน ทั้งที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไปและ

วิชาพื้นฐาน และเชื่อมโยงไปสู่วิชาเอกนอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงในแนวนอน คือ มีการบูรณา

การเนื้อหาระหว่างกันในแต่ละรายวิชา เช่น รายวิชา 161211 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

3(2-2-5)  รายวิชา 161221 การออกแบบและจัดการเรยีนรู้ 1 3(2-2-5) และรายวิชา 161322  

การออกแบบและจัดการเรยีนรู้ 2 ที่มเีนือ้หาเชื่อมโยงกัน และเรียงตามล าดับก่อนหลัง  

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีโครงสร้างของหลักสูตร และแผนการศึกษาบที่ชัดเจน 

แสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง การบูรณาการเนื้อหาระหว่างรายวิชา ให้มีความชัดเจน

พร้อมทั้งก าหนดวิธีการเรียนการสอนและมาตรการในการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อ

เป็นแนวปฏิบัติของผู้สอนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการเรียนการสอน  

 

เกณฑ์ข้อที่ 5. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความกว้างและความลึกทางวชิาการ  

  

ผลการด าเนินการ 

หลักสูตรมีการก าหนดรายวิชาที่ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงการครอบคลุมเนื้อหาในเชิงกว้าง

ทางด้านวิชาพื้นฐาน ในเชิงลึกทางวิชาการ ได้แก่ รายวิชา 161221 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 

1 3(2-2-5) รายวิชา 161322 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) และรายวิชา 161481 

การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) และเนื้อหาของรายวิชาที่แสดงให้เห็นถึง

ความกว้าง ได้แก่ 161591 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา 1 6(320) ช่ัวโมง และรายวิชา 

161592 การฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศกึษา 2 6(320) ช่ัวโมง เป็นต้น   

 แผนการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความลึกทางวิชาการ โดยเริ่มจากรายวิชาพื้นฐานไปสู่

รายวิชาขั้นสูงในช้ันปีที่สูงขึ้นไป เช่น ผู้เรียนเริ่มต้นจากรายวิชา 161171 หลักการศึกษาและความ

เป็นครูมอือาชีพ 3(3-0-6) และรายวิชา 161133 จิตวิทยาส าหรับครู 3 (3-0-6) และรายวิชา 

161141 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) เป็นต้น   
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีเนื้อหารายวิชาที่ครอบคลุมทั้งความกว้างและความลึก

ของวิชาการอย่างชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งก าหนดวิธีการเรียนการสอนและมาตรการในการควบคุม

คุณภาพการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผู้สอนและผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องในการเรียนการสอน  

 

เกณฑ์ข้อที่ 6. หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง จนถึงรายวิชา

เฉพาะทาง รวมถงึการท าโครงงาน หรอืวิทยานิพนธ์  

 

ผลการด าเนินการ 

 หลักสูตรมีจัดรายวิชาพื้นฐานไว้ในช้ันปีที่ 1 เพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง 

รายวิชาเฉพาะทางจัดไว้ในช้ันปีที่ 2-4 และมีรายวิชาเฉพาะหมวดวิชาชีพครูที่ให้นิสิตฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพในสถานศกึษาจัดไว้ในช้ันปีที่ 5 (ดังแผนการศึกษา หนา้ 61-118) 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีองค์ประกอบของรายวิชาพืน้ฐาน รายวิชาระดับกลาง

จนถึงรายวิชาเฉพาะทาง รวมถึงการท าโครงงาน ใหม้ีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งก าหนดวิธีการ

เรียนการสอนและมาตรการในการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผูส้อน

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียนการสอน  

 

เกณฑ์ข้อที่ 7. เน้ือหาของหลักสูตรมีความทันสมัย  

 

ผลการด าเนินการ 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) มีการก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 3 ปี เมื่อ

สอนเสร็จแต่ละภาคการศึกษา มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ

การปรับปรุงรายวิชาในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรอบภาคการศึกษาถัดไปให้ทันกับ

เหตุการณ์ปัจจุบันนอกจากนี้มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยมากขึ้นในทุก

รายวิชา  
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยมากขึน้ พร้อมทั้งก าหนดวิธีการเรยีนการ 

สอนที่มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอนตลอดเวลา และมาตรการในการ

ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียน

การสอน  

 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร (หนา้ 24-25) 

2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (หน้า 7) 

3. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ (หนา้ 248-294) 

4. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

(หนา้ 238) 

5. 5.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การ

ด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 2) หมวดวิชาเฉพาะ ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการ

ศกึษา สาขาวิชาการศกึษา (หนา้ 62-119) 

5.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  

6. 6.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การ

ด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 2) หมวดวิชาเฉพาะ ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการ

ศกึษา สาขาวิชาการศกึษา (หนา้ 62-119) 

6.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

7. 7.1 ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (หนา้ 315-500) 

7.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  

7.2. รายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา (มคอ.5) 
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AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy) 

 

ค าอธิบาย  

 คณาจารย์ในหลักสูตรพึงร่วมกันพิจารณาและก าหนดกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการ

สอนที่ชัดเจนของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ (Quality learning) ของผู้เรยีน 

 กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีหลากหลายตามลักษณะของรายวิชา  ควรมุ่งเน้นที่

ผู้เรียน เพื่อท าให้เกิดความตื่นตัว ความอยากเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะเรียนและรับความรู้ใหม่ๆ 

รู้จักการประสานความรู้เก่าและใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ รู้จักการแก้ปัญหา เรียนรู้จากประสบการณ์

จริง มีกระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอาจารย์ควรสร้างบรรยากาศการเรียนการ

สอนที่ยืดหยุ่น ร่วมมือกัน และฝกึความเป็นผู้ใฝรู่้ตลอดชวีิต (Lifelong learners) 

 

เกณฑ์ย่อย 

4 กลยุทธ์การเรียนการเรยีน 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 ผูส้อนหรือภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนและการสอนที่

ชัดเจน 

   √    

4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอนท าให้ผู้เรยีนได้ความรูแ้ละ

สามารถใช้ในเชงิวิชาการ 

   √    

4.3 กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้ค านึงถึงผูเ้รียนและกระตุ้น

การเรียนอย่างมคีุณภาพ 

   √    

4.4 กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้จาก

การปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ 

   √    

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion) 4 

 

เกณฑ์ข้อที่ 1. ผู้สอนหรอืภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ชัดเจน 

  

ผลการด าเนินงาน 

 ในการประเมินตามเกณฑ์ข้อที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ผู้สอนมีการจัดเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่างๆ อย่างถ่องแท้

รวมถึงสามารถน าไปปฏิบัติการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ สอดคล้องกับชีวิต เป็น

ผู้น าทางปัญญา วิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณตามวิชาชีพ จึงมีการจัดออกแบบ
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วางแผนตั้งแต่การจัดท า หรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ .ศ.2555 การจัดท า มคอ .2 และ มคอ .3 ตามรายวิชาตามหลักสูตร การก าหนด

กิจกรรมสัมมนา ประเด็นคัดสรร การศึกษาค้นคว้าอิสระ การจัดท าโครงการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู การจัดท าโครงการสง่เสริมความเป็นครู  

 การเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน นอกช้ัน

เรียนหรือโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นทักษะการคิด การรู้เท่าทันเทคโนโลยี  โลก สังคม 

วัฒนธรรมที่มีการเลื่อนไหลรวมถึงรากฐานความเป็นไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 รวมถึงบูรณาการรว่ม

กิจกรรมต่างๆ มีการเชญิวิทยากรผูน้ าทางการศึกษาบรรยายพิเศษ เป็นต้น 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ร่วมกันวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์การเรียนการ

สอน โดยระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) อย่างชัดเจน มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทุก

รายวิชา 

2. ส่งเสริมให้มีการก าหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนที่สามารถปฏิบัติเพื่อพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนใหด้ียิ่งขึน้ หรอืมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติ

ที่ด ีที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  

 

เกณฑ์ข้อที่ 2. กลยุทธ์การเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถใช้ในเชิงวชิาการ 

 

ผลการด าเนินงาน 

ในการประเมินตามเกณฑ์ข้อที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ซึ่งสอนได้ระบุผลการ

เรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียศิลป์ ทักษะการ

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม จรรรยาบรรณครูได้มีการวางแผนก าหนดไว้ใน

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2555 การจัดท า มคอ.2 

และ มคอ.3 เป็นแนวทางที่น าสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน นอกช้ันเรียนอย่าง

หลากหลาย ได้แก่ การสอนแบบคิดแก้ปัญหา การปฏิบัติจริง การสอนผ่านโครงงาน การสอนด้วย

กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดหลากหลายรูปแบบ การสอนแบบ

ส่งเสริมการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างลึกซึ้งและมีคุณค่า การน า

นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนที่

เชื่อมโยงกับสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมทั้งที่เป็นของตนเองและโลก อาทิ รายวิชา
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161591 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา 1 6(320) ช่ัวโมง และรายวิชา 161592 การฝึก

ปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา 2 6(320) ช่ัวโมงและเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ววิทยาลัย

การศึกษายังสามารถพิจารณาจากความพึงพอใจนายจ้างหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

นอกจากปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วยังได้ก าหนดให้ด าเนินการผ่านกิจกรรม 

โครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมความเป็นครู โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงการ

ค่ายเพาะพันธุ์ครู กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น าทางการศึกษา การบรรยายโดยวิทยากรผู้เชียวชาญ 

เป็นต้น 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ร่วมกันวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์การเรียนการ

สอนท าให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ โดยระบุไว้ใน มคอ. 3 อย่างชัดเจน 

และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกรายวิชา    

2. ส่งเสริมให้มีการก าหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถ

ใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่า

ที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  

 

เกณฑ์ข้อที่ 3. กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้ค านงึถงึผู้เรยีนและกระตุ้นการเรยีนอย่างมี

คุณภาพ 

 

ผลการด าเนินงาน 

ในการประเมินตามเกณฑ์ข้อที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ซึ่งเกิดจาการค านึงถึง

ความแตกต่างของผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับศักยภาพของผู้เรียน ดังนั้นจงึมีการก าหนดกลยุทธ์การ

เรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความรู้  ทักษะ ความสามารถในวิชาการ วิ ชาชีพ 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู และคุณธรรมจริยธรรมอันพึงมีในสังคมโลก โดยการวางแผนและจัดท า

ข้อก าหนดหรือหลักสูตรการศกึษา แผนการศึกษา ก าหนดมาตรฐาน เป้าหมาย กิจกรรม โครงการ

ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย กลยุทธ์ในการสร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนมี

ทางเลือกด้านเนื้อหารายวิชาวิชาแกนหลัก และระยะเวลาของภาคการศึกษา หลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มีความยืดหยุ่นเพื่อใหผู้้เรียนได้เลือกเรียนวิชาเลือกตามความต้องการ

ของผู้เรียน และผูเ้รียนยังสามารถเรียนวิชาเลือกเฉพาะสาขาได้ไม่น้อยกว่า 149 หนว่ยกิต รวมไปถึง

หมวดวิชาเลือกเสรีที่ผู้เรยีนสามารถเลือกเรียนได้ไม่นอ้ยกว่า 6 หนว่ยกิต 



33 AUN-QA SAR : หลักสูตรการศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษา 

 

กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะทางปัญญา ผู้สอนใช้       

กลยุทธ์ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อให้ผู้เรียนฝึกการคิดเพื่อวางแผน การแก้ไขปัญหา 

(problem-solving strategy) โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการอภิปราย การวิเคราะห์

กรณีศึกษา วิพากษ์ การเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง การสืบเสาะแสวงหา การเน้นทักษะการคิด

ที่หลากหลากหลาย การปฏิบัติจริง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังสามารถช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ได้เป็น

อย่างเต็มศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนที่ค านึงถึงผู้เรียนสามารถเห็นได้จากการก าหนด

รายละเอียดในรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังตัวอย่างของรายวิชาต่อไปนี้ 161221 การ

ออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) รายวิชา 161351การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การเรียนรู้ 3(2-2-5) รายวิชา 161594 สัมมนา 2 รายวิชา 161592 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพใน

สถานศกึษา เป็นต้น 

กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้ผู้ เรียนตระหนักในสิ่งที่

เรียนรู้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ของตนเอง (Self-Learning) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูร้่วมกัน เกิดการเรียนรู้แบบอัธยาศัยโดยเห็นได้จากกลยุทธ์การสอน

ที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2 ) และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ยกตัวอย่าง เช่น 

การใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

โดยผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายงานกลุ่ม  หรืองานที่ต้องมีการติดต่อ

ประสานงานกับบุคคลอื่น จัดหรอืส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ให้นิสิตมีส่วนร่วมใน

การวางแผน ด าเนินกิจกรรม รวมถึงวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงานสอนเรื่องการท างานเป็นทีม

เช่น มอบหมายงานกลุ่ม ให้นิสิตก าหนดบทบาทและหน้าที่ของทีมงานอย่างชัดเจน น าเสนอผลการ

ท างานหน้าช้ันเรียน มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม ก าหนดโจทย์ กติกา และให้ถือปฏิบัติตาม 

เป็นต้น รวมถึงโครงการส่งเสริมความเป็นครู โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงการค่าย

ส่งเสริมความเป็นครูตามรายวิชาต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ การ

สอนแบบโครงงาน การสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน การมอบหมายภาระงานที่เป็นรายบุคคลโดย

มุ่งเน้นการเสาะแสวงหาด้วยตนเอง การเรียนรู้ระบบ I-classroom การสัมมนาทางการศึกษา 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติการสังเกตการณ์สอน การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการฝึก

ทักษะเทคนิคการสอนตามสาขาวิชา การออกแบบจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล 

การสร้างความเข้าใจความตระหนักแก่ผู้เสนอด้วยการพัฒนาอบรม ส่งเสริมผู้สอนให้เป็นทั้งผูส้อน

ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการ เป็นที่ปรึกษาแก่นิสิตโดยก าหนดเป็นช่ัวโมงพบปะนิสิตที่ปรึกษา (Office 

Hours) อีกมีระบบการดูแลผู้เรียนผา่นระบบออนไลน์ (www.reg.up.ac.th) เพื่อดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน

ด้านต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารการรายงานการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานการประเมิน

โครงการ รายงานประเมินกิจกรรม รายงานผลการเรียนการสอน (มคอ .5) นอกจากนี้วิทยาลัย

http://www.reg.up.ac.th/
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การศึกษาส่งเสริมอาจารย์ให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน 

ด้านการวัดผลประเมินผล การวิจัย  โดยมีการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้

ภาษาอังกฤษของอาจารย์ในการจัดการเรยีนรู้กับสถานศกึษาในประเทศลาว เป็นต้น 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ร่วมกันวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์การเรียนการ

สอนที่ใช้ค านึงถึงผูเ้รียนและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยระบุไว้ใน รายละเอียดของรายวิชา 

(มคอ.3) อย่างชัดเจน และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกรายวิชา 

2. ส่งเสริมให้มีการก าหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้ค านึงถึงผูเ้รียนและกระตุ้นการ

เรียนรู้อย่างมคีุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึน้ หรอืมีประสิทธิภาพมากกว่าที่

คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  

 

เกณฑ์ข้อที่ 4. กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและ

สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ 

 

ผลการด าเนินงาน 

ในการประเมินตามเกณฑ์ข้อที่ 4 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ซึ่งเกิดจากการก าหนด 

ออกแบบ วางแผน ด าเนินการ รวมถึงการรายงานผลการด าเนินการตามกลยุทธ์การเรียนการสอน

กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้นั้นสามารถ

พิจารณาได้จากรายวิชาภาคปฏิบัติของหลักสูตรที่ เน้นการปฏิบัติจริงและการน าไปใช้ใน

สถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น รายวิชา 161221 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) และ

รายวิชา 161351 การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)  รายวิชา 161593 

สัมมนา 1 รายวิชา 161594 สัมมนา 2 161342 การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 161592 การฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพในสถานศกึษา เป็นต้น 

ผู้สอนใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้และการ

เรียนรู้จากเพื่อนร่วมช้ันโดยการก าหนดการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบใน มคอ.2 และ มคอ.3 ใช้กลยุทธ์การสอนอย่างหลากหลายทั้งการ

มอบหมายงานกลุ่มภาระงานรายบุคคล หรืองานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นสอน

เรื่องการท างานเป็นทีมมอบหมายงานกลุ่ม เป็นต้น นอกจากนี ้ผู้สอนยังสามารถใช้กลยุทธ์ในเรียนรู้

จากเพื่อนร่วมงานจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วสะท้อนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง เห็น

ได้จากกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา โดยเน้นการจัดให้นิสติได้
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ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา การน าเสนอและสะท้อนผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่

ตอบสนองการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ร่วมกันวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์การเรียนการ

สอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้  โดยระบุไว้

ใน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) อย่างชัดเจน และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกรายวิชา    

2. ส่งเสริมให้มีการก าหนดกลยุทธ์การเรียนการสอน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หรือมี

ประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างได้  

 

    เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. 1.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  

1.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และ

การประเมนิผล (หนา้ 238-247) 

3. 3.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 

และการประเมนิผล (หนา้ 238-247) 

3.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  

3.3 ตัวอย่างโครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ในการ

จัดการเรยีนรู้กับสถานศกึษาในประเทศลาว 

4. 4.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 

และการประเมนิผล (หนา้ 238-247) 

4.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

 

 

  



36 AUN-QA SAR : หลักสูตรการศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษา 

 

AUN.5 การประเมินผู้เรยีน (Student Assessment) 

 

ค าอธิบาย 

 การประเมินผู้เรยีนจัดเป็นกลไกที่ส าคัญในการจัดการศกึษา ผลลัพธ์การประเมินส่งผล

โดยตรงต่ออนาคตของผู้เรียน หลักสูตรพึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์จากการประเมินสะท้อนให้เห็นได้ทั้ง

ความส าเร็จของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนและความส าเร็จของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 

 หลักสูตรพึงพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์และวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชา 

และก าหนดล่วงหน้าก่อนการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการที่เหมาะสมให้ผู้เรียนสามารถ

อุทธรณ์ผลการประเมินได้ 

 ความชัดเจนของการประเมิน ควรแสดงทั้งเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน และ

ช่วงเวลาการประเมินโดยอย่างนอ้ยควรครอบคลุมรายละเอียดต่อไปนี้ 

 เกณฑ์และวิธีการประเมินผู้เรียน ควรมีความหลากหลายตามลักษณะวิชา การ

จัดการเรียนการสอนตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยก าหนดอย่างชัดเจนในหลักสูตร และ

แสดงไว้ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรนั้นๆ รวมทั้งมีการระบุน้ าหนักของการประเมินไว้ในรายวิชา 

ซึ่งต้องเปิดเผยให้ผู้เรียนหรือผู้เกี่ยวข้องรับรู้ได้ โดยสามารถยืนยันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ 

และความเที่ยงธรรมของเกณฑ์และวิธีการประเมินทั้งวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินควรมี

การพิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการคิดสร้าง

แนวทางประเมินใหม่ๆ  

 ช่วงเวลาของการประเมิน  ครอบคลุมตั้ งแต่การรับเข้าศึกษา  การติดตาม

ความก้าวหน้าของการเรียน และการประเมินก่อนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ควรก าหนดช่วงเวลาของ

การประเมนิให้รับรู้ล่วงหนา้และสะท้อนผลการ 

ประเมินกลับยังผูถู้กประเมินเพื่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา 

 การรับรองผลการประเมิน มีขั้นตอนการด าเนินการที่แสดงไว้อย่างชัดเจนในการ

พิจารณาและรับรองผลการประเมินที่ได้ โดยเน้นให้เห็นการสรุปผลเพื่อสู่การปรับปรุงหรือพัฒนา

ต่อไป 
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เกณฑ์ย่อย 

5 การประเมินนิสิต 1 2 3 4 5 6 7 

5.1 มีการประเมินตั้งแต่การรับเข้า การตดิตาม

ความก้าวหน้าระหว่างศกึษาและเมื่อส าเร็จการศกึษา   

   √    

5.2 การประเมนิมีเกณฑ์อ้างองิ     √    

5.3 การประเมนิใช้วธิีการที่หลากหลาย     √    

5.4 การประเมนิสะท้อนผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังและ

เนือ้หาของหลักสูตร  

   √    

5.5 เกณฑท์ี่ใชป้ระเมินมคีวามชัดเจนและเป็นที่รับรู้     √    

5.6   วิธีการประเมนิครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    √    

5.7   มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมคีวามชัดเจนและคงเส้น

คงวา  

   √    

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion) 4 

 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนตั้งแต่รับเข้า ระหว่างเรียน และเมื่อส าเร็จ

การศกึษา ดังนี้ 

 5.1.1 การประเมนิผู้เรยีนตั้งแต่รับเข้า 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 และเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยพะเยาต้องมีผลการ

สอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (Ordinary National Educational Test: ONET) และผลการ

ทดสอบความถนัดทั่วไป  (General Aptitude Test: GAT) โดยมีค่าน้ าหนักคะแนนร้อยละ  80 

นอกจากนี้ยังก าหนดให้ผู้สมัครต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยของช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ขั้นต่ า) 

2.50 โดยรวมไปถึงการสัมภาษณ์ก่อนเข้าศึกษา และเมื่อผ่านกระบวนการรับเข้าศึกษาแล้ว 

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 

(Pre-University Program) ให้กับนิสติ 

  5.1.2 การติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศกึษา 
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 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ได้ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า

ทางการศึกษาของนิสิตระหว่างการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรด้วยวิธีการทดสอบย่อย 

การทดสอบกลางภาคการศึกษา และการทดสอบปลายภาคการศึกษา ทั้ งนี้การทดสอบย่อยหรือ

การทดสอบประจ าภาคการศึกษาเป็นการทดสอบเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยการน าผลการทดสอบมา

เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและรายงานผลในการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.

5) อกีด้วย  

นอกจากนี้วิทยาลัยการศึกษายังได้จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตและติดตาม

ความก้าวหน้าระหว่างการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ เพื่อ

ด าเนินการให้ค าปรึกษา ฝากข้อความ ติดตามรายงานผลการเรียน ตลอดจนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับนิสติผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ (www.reg.up.ac.th)  

 5.1.3 การประเมนิผู้เรยีนเมื่อส าเร็จการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดให้นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาต้องมีผลการทดสอบความรู้

ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการเข้ารับการทดสอบ

วัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ข้อ 3 นิสิตระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยพะเยาทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย

พะเยา อย่างนอ้ย 1 ครั้ง จงึจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

 

ผลการด าเนินการ 

การประเมินผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร : มีการประเมินคุณสมบัติผู้สมัครตาม
ข้อก าหนด เรื่องคุณสมบัติผู้เข้าศกึษา 

การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และการติดตามความก้าวหน้าระหว่างศึกษา 

 - การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศึกษา พ.ศ.2553 ระดับปริญญาตรี ซึ่งก าหนดระดับขั้นและค่าระดับขั้นในการวัดและ

ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบการนับหน่วยกิตสะสม และค านวณหาค่าระดับขั้นสะสม

เฉลี่ย 

- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดตามผลการศึกษา

เพื่อให้ค าแนะน าทั้งด้านวิชาการและด้านสังคม 

- โครงการวิจัยในชัน้เรียน 

- การวัดผลจากการนเิทศฝึกงาน/สหกิจ 
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การส าเร็จการศึกษา 

-  ยังไม่มีผลผลิต   

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. คู่มอืนิสติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 

2. รายงานการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

3. ระบบการตดิตามเกรดของนิสติในระบบ reg. 

4.  ผลการสอบภาษาอังกฤษ 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ก าหนดแผนการรับนิสิต กระบวนการรับเข้า และวิธีการติดตามประเมินผลการเรียน

ตั้งแต่การรับเข้า การติดตามความก้าวหน้าระหว่างศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยระบุไว้ใน

หลักสูตรอย่างชัดเจน 

2. ส่งเสริมให้มีการก าหนดกลยุทธ์การรับเข้า และวิธีการติดตามประเมินผลการเรียน

ตั้งแต่การรับเข้า การติดตามความก้าวหน้าระหว่างศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น หรือมี

ประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี

ได้  

 

5.2 การประเมินมีเกณฑ์อ้างอิง 

ผลการด าเนินการ 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้

ของนิสิตไว้ใน มคอ. 2 และ มคอ.3 โดยอ้างอิงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4 การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ 14  การวัดและการ

ประเมินผลการศึกษา โดยท าการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตทั้งแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม 
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ก าหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ที่แสดงผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับการ

ประเมินในแต่ละรายวิชา เช่น นิสิตจะได้ค่าระดับขั้นจากคะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชา

แบบอิงเกณฑ์ ความหมายและคา่แตล่ะระดับขั้น ดังนี้ 

 

คะแนน ระดับขั้น ค่าระดับขั้น ความหมาย 

80 – 100 A 4.00 ดีเยี่ยม Excellent 

75 – 79 B+ 3.50 ดีมาก Very good 

70 - 74 B 3.00 ด ี Good 

65 – 69 C+ 2.50 ดีพอใช ้ Fairly good 

60 - 64 C 2.00 พอใช้ Fair 

55 - 59 D+ 1.50 อ่อน Poor 

50 - 54 D 1.00 อ่อนมาก Very poor 

0 - 49 F 0 ตก Failed 

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. คู่มอืนิสติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 

2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

3. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วยการศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ.2553 
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ผลการด าเนินการ 

การรับเข้าศึกษามีการประเมินคุณสมบัติตามข้อก าหนดคุณสมบัติผูเ้ข้าศกึษา ดังนี้ 

1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  2. มีการก าหนดหลักเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตตามเกณฑ์ มคอ . 2 

หมวด 8 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการหลักสูตร 

3. การประเมินผลสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผล

การเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รา่ยวิชา 

4. มีเกณฑ์ก าหนดการส าเร็จการศึกษาไว้อย่างชัดเจน คือ ไม่ต่ ากว่า 2.00 และเป็นไปตาม

วิชาชีพ 

5. สอบการสอบรวบยอดและเป็นไปตามวิชาชีพ 

6. ระบบการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น (Reg) 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ศกึษาเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีการวางแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รียนใหผ้า่นเกณฑต์่างๆ ได้  

2. ร่วมมือกับคณะอื่นๆ ที่สอนในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมใหม้ีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ด ีที่สามารถใช้เป็น

ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  

 

5.3 การประเมินใช้วธิีการที่หลากหลาย 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (มคอ.2) ได้ก าหนดวิธีการประเมินการ

เรียนรู้ของผู้เรียน ที่หลากหลายในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียภาพ  สุขภาพและบุคลิกภาพ ดังนี้ 

  5.3.1 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

  1) สอบถาม สัมภาษณ์ นิสิตถึงความเข้าใจหรอืความคิดเห็นถึงพฤติกรรมหรอืแนว

ปฏิบัติที่ดีเพื่อสง่เสริมความมคีุณธรรมจริยธรรม  
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  2) ประเมินพฤติกรรมและการปฏิบัติตนในช้ันเรียน และตรวจสอบการเข้าเรียน 

การส่งงาน การปฏิบัติตนในช้ันเรียน การสอบรวมถึงประเมินจากผลงานของนิสิต ต้องเป็นผลจาก

ความสามารถของนิสติเอง ไม่ควรมีการลอกเลียนแบบความคิดของผูอ้ื่น  

  3) ประเมินผลงานจากงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย  

 5.3.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

  1) การสอบข้อเขียนในการทดสอบย่อย หรอืสอบกลางภาคและปลายภาค  

  2) การสอบปากเปล่า ในรูปแบบของการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน การเล่น

บทบาทสมมุต ิการโต้วาที การอภิปราย การแสดงละคร การถามตอบ เป็นต้น  

  3) การจัดท ารายงานผลการค้นคว้า และ/หรือผลการวิจัย การน าเสนอโครงงาน  

   4) การน าเสนอผลงานทางการจัดบอร์ดนิทรรศการ  

   5) การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณจ์รงิจากแหล่งฝึก  

 5.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา 

  1) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับ เรื่องความสามารถในการสืบค้น คิดวิ เคราะห ์

สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ การใช้หลักตรรกะ การแก้ปัญหา ในการทดสอบหรืองานที่มอบหมาย

ให้นสิิต  

  2) สอบถาม สัมภาษณ์นิสิต รวมทั้งการอภิปราย ในประเด็นที่สะท้อนทักษะทาง

ปัญญา 

  3) ประเมินผลงานที่สะท้อนทักษะทางปัญญา เช่น โครงงาน ผลการวิจัย ผล

การศกึษาค้นคว้า 

  5.3.4 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

  1) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการตดิต่อประสานงาน  

  2) ผลประเมินการเรยีนการสอนในรายวิชา หรอื ผลประเมินโครงการหรือ 

  3) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องการท างานเป็นทีม  

  4) การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

 5.3.5 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
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  1) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความสามารถในการสบืค้นขอ้มูล และการ 

ประเมินช้ินงานที่ได้จากการศกึษาค้นคว้า  

  2) ประเมินความถูกต้องในการใชส้ถิตแิละการตอบโจทย์ หรอืความสามารถใน 

การตคีวามค่าสถิตเิบือ้งตน้ ในบทความตา่งๆ หรอืจากงานวจิัย  

  3) ประเมินผลการน าเสนอข้อมูลที่สืบค้น  

  5.3.6 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

  1) ผลประเมินในรายวิชาหรอื ผลประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม  

  2) สังเกตพฤติกรรมในด้านสุนทรียภาพ 

 5.3.7 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 

  1) สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคดิเห็นในด้านการดูแลสุขภาพ  

  2) สังเกตพฤติกรรมในด้านการดูแลสุขภาพ 

 5.3.8 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นบุคลิกภาพ 

   1) สอบถามหรอืพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ  

  2) สังเกตบุคลิกภาพ 

 

ผลการด าเนินการ 

มีการประเมินตาม มคอ. 3 โดยมีการประเมินผลการเรียนอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม โดยใช้วิธีการ

อย่างหลากหลาย เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ ปฏิบัติ น าเสนอปากเปล่า การรายงาน การฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพ และมีการระบุน้ าหนักของการประเมนิอย่างชัดเจนในแต่ละรายวิชา  

 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

2. มคอ.3 ในหัวข้อการประเมินผลการเรียนรู้ 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ศกึษาเกณฑ์การประเมินผลของมหาวิทยาลัย และมีการวางแผนการด าเนินงานเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหผ้า่นเกณฑต์่างๆ ได้  

2. ร่วมมือกับคณะอื่นๆ ที่สอนในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมใหม้ีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ด ีที่สามารถใช้เป็น

ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  

  

5.4 การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเน้ือหาของหลักสูตร 

ผลการด าเนินการ 

หลักสูตรมีการน าผลการประเมินการเรียนรู้แต่ละรายวิชาวิธีการประเมินจากการตัดเกรด

จะสะท้อนองค์ความรู้ การสังเกตพฤติกรรมสะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม การสัมภาษณ์ปาก

เปล่าจะสะท้อนทักษะทางปัญญา 

 ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ได้ก าหนดให้มีประเมินผลการเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการ

สอน และหลังการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้การประเมินสามารถสะท้อนผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านสุนทรียภาพ 

สุขภาพ และบุคลิกภาพ ดังแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา  

ทั้งนี้ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้ก าหนดเนื้อหาและวิธีการวัดผลประเมินในรายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3) และเอกสารประกอบการสอน อีกทั้งได้ก าหนดให้มีผังแบบทดสอบ (Test 

blueprint) เพื่อให้การประเมนิผลครอบคลุมและสะท้อนผลการเรียนที่หลักสูตรก าหนด  

ในรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรยังมีการประเมินผลการเรียนรู้โดยนิสิตเพื่อให้นิสิตได้

สะท้อนและรายงานผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ของแต่ละรายวิชา โดยวิธีการประเมินจากการตัดเกรดจะ

สะท้อนองค์ความรู้ การสังเกตพฤติกรรมสะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม การสัมภาษณ์ปากเปล่า

จะสะท้อนทักษะทางปัญญา 
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เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  

2. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  

3. รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

4. รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ศกึษาผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง และออกแบบการประเมินผลที่สะท้อนผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังและเนื้อหาของหลักสูตร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายประเมิน และน าผลมาปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดยีิ่งขึ้น 

2. ร่วมมือกับคณะอื่นๆ ที่สอนในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมใหม้ีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ด ีที่สามารถใช้เป็น

ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  

 

5.5 เกณฑ์ท่ีใช้ประเมินมีความชัดเจนและเป็นที่รับรู้ 

ผลการด าเนินการ 

1. หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ประเมินอย่างชัดเจน ระบุในหมวดที่ 5 แผนการสอน

และการประเมินผล มคอ.3 และ มคอ. 4 

2. ผู้สอนทุกรายวิชา แจ้งเกณฑ์การประเมินให้นิสิตได้รับทราบก่อนการจัดการเรียนการ

สอน  

จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 เรื่อง 

การวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้เรียนสามารถทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินจากระบบ REG 
(http://www.reg.up.ac.th/) ได้มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.

3) นอกจากนี้ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรได้แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน

ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน  
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เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล มคอ.3 และ มคอ. 4 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ศกึษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และออกแบบเกณฑ์การประเมินผลที่สะท้อน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เกณฑท์ี่ใชป้ระเมินต้องมีความชัดเจนและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย และก าหนดวิธีการประเมินให้ชัดเจน เมื่อประเมินแล้วให้น ามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนให้ดียิ่งขึน้ 

2. ร่วมมือกับคณะอื่นๆ ที่สอนในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้มีการด าเนินงานให้

เป็นไปตามเกณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่

สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  

 

5.6 วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลการด าเนินการ 

1. วิธีการวัดและประเมินผล มีความสอดคล้องกัน ระหว่าง มาตรฐานการเรียนรู้ กับ

วัตถุประสงค์ และแผนการสอน  

2. มีการประเมินคุณลักษณะนิสิตมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรได้ใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและ

ตามสภาพจริง เช่น การท าแบบทดสอบ การท ารายงาน การท าโครงงาน การน าเสนอผลงาน โดย

ผู้สอนเลือกหรือออกแบบการประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ 1) นิสิตมีความรู้และ

ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมและเทคโนโลยีใน

ปัจจุบัน 2) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคม เช่น การประเมินจาก

พฤติกรรมการเข้าเรียน การแต่งกายของนิสิต รวมถึงการประเมินการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน และ 3) 

มีความสามารถในการปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม โดยมีการระบุอย่างชัดเจน
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ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) นอกจากนี้ในแต่ละรายวิชา ยังได้ก าหนดให้นิสิตประเมิน

ตนเอง และเพื่อนประเมินเพื่อน 

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  

2.  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ศกึษาวิธีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตามมาตรฐานการเรียนรู้

ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.1 และออกแบบเกณฑก์ารประเมนิผลที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

2. ร่วมมือกับคณะอื่นๆ ที่สอนในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมใหม้ีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

เกณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ด ีที่สามารถใช้เป็น

ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  

3. วางแผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติช้ันน า

ของประเทศ และก้าวเข้าสู่ระดับโลกในอนาคต 

 

5.7 มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้นคงวา 

ผลการด าเนินการ 

มีกระบวนการวิพากษ์ผลการเรียนทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์

ข้อสอบและจัดท า Rubrics score ในรายวิชาที่ใช้ข้อสอบอัตนัย ส่งผลให้การประเมินมีมาตรฐาน 

ชัดเจน และคงเส้นคงวา   

 ผู้สอน ท าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 หมวดที่ 4 การวัดและ

การประเมินผลการศึกษา ก่อนจัดการเรียนการสอนผู้สอนได้แจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงเกณฑ์สัดส่วน

คะแนนระหว่างการทดสอบกลางภาคการศกึษาและปลายภาคการศึกษา ผลการเรียนรู้ของนิสิตใน

แตล่ะรายวิชาได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนของสาขาวิชาการศกึษา  



48 AUN-QA SAR : หลักสูตรการศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษา 

 

โดยสามารถใช้เครื่องตรวจข้อสอบของมหาวิทยาลัยซึ่งมีการวิเคราะห์คุณภาพ และมีการ

วิเคราะหเ์กณฑก์ารให้คะแนนขอ้สอบแบบอัตนัย  

ในด้านความชัดเจนของระบบตรวจสอบผลการเรียน นิสิตสามารถติดตามได้จากระบบ 

reg.up.ac.th หรอืสามารถยื่นค ารอ้งขอตรวจสอบผลการสอบหรอืผลการตรวจขอ้สอบได้  

นอกจากการประเมินในรายวิชาทั่วไปแล้ว การประเมินผลในรายวิชาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ มกีารก าหนดให้ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินผลการฝกึงานจากสถานศกึษา ครูพี่เลี้ยง และ

อาจารย์นเิทศก์ โดยการน าเสนอผลการฝึกประสบการณอ์ย่างเป็นทางการทุกปีการศึกษา  

 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 หมวด

ที ่4 การวัดและการประเมินผลการศกึษา 

3. คู่มอืนิสติระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ปรับปรุงหลักสูตรโดยการน าผลส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย มาใช้ในการออกแบบเกณฑ์การประเมินให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงของรายวิชา และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ที่

ก าหนดไว้ใน มคอ.1 

2. เผยแพร่เกณฑก์ารประเมนิผลการเรียนรู้ใหผู้ม้ีสว่นเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ 

3. ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ที่สอนในหลักสูตรคู่ขนานเพื่อ

ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ 

จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  
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AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

 

ค าอธิบาย 

 ผู้สอนมีความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร คุณภาพของผู้สอนขึ้นกับ

คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับหลักสูตรที่สอน ความเข้าใจ ความช านาญ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่

สอน ทักษะในการถ่ายทอด ความรู้แก่ผู้เรียน รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถน าผลการ

ประเมินการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบบริหารงานบุคคลในด้าน

ต่างๆ ที่ก าหนดคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 

 

เกณฑ์ย่อย 

6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 1 2 3 4 5 6 7 

6.1 บุคลากรมีความสามารถในงานของตน    √    

6.2 มีบุคลากรเพียงพอที่จะท างานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้

ในหลักสูตร 

   √    

6.3 การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนต าแหนง่เป็นไป

ตามความสามารถเชิงวิชาการ 

   √    

6.4 มีการก าหนดบทบาทและความสัมพันธ์เชิงหน้าที่

ระหว่างบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ

ตรงกัน 

   √    

6.5 มีการมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ 

   √    

6.6 มีภาระงานบุคลากรและระบบจูงใจที่สนับสนุน

คุณภาพการเรียนการสอน 

   √    

6.7 มีการก ากับดูแลความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่    √    
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ของบุคลากร 

6.8 มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารอื และปรับการ

มอบหมายงาน 

   √    

6.9 มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องการ

สิน้สุดการจ้าง และการเกษียณอายุงาน  

   √    

6.10 มีระบบการประเมินที่มปีระสิทธิภาพ    √    

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion) 4 

 

6.1 บุคลากรมีความสามารถในงานของตน 

ผลการด าเนินการ 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา มีบุคลากรในต าแหน่งผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษ และอาจารย์ ที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถตามภาระงานในต าแหน่ง

อาจารย์ [1] อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีรายวิชาที่รับผิดชอบสอน มีภาระงานสอน และมีแผนพัฒนา

รายบุคคลในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ [2] โดยวิทยาลัยการศึกษา มีนโยบายจัดสรร

งบประมาณให้อาจารย์เพิ่มพูนความรูค้วามสามารถที่เกี่ยวข้องทุกปี  [3] 

อาจารย์ประจ าหลักหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา จ านวน 21 คน (แขนง

วิชาละ 3 คน) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สกอ. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา [4] และผ่านการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่จาก

วิทยาลัยการศกึษาเพื่อเตรียมความพรอ้ม [5] 

 วิทยาลัยการศึกษา มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ โดยการขออนุมัติต าแหน่งจากกอง

บริหารงานบุคคล มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มีการ

ก าหนดภาระงานของอาจารย์ มีกระบวนการพัฒนาอาจารย์โดยให้เขียนแผนพัฒนาตนเอง (ID 

Plan) และประเมินผลการปฏฺบัติงาน ส่งเสริมความร่วมมือของอาจารย์โดยจัดให้มีโครงการพัฒนา

บุคลากร จัดสรรงบประมาณ (Block Grant) และเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้อาจารย์ในโอกาส

อันควร โดยสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 
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เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. เกณฑภ์าระงานอาจารย์ วทิยาลัยการศกึษา  

2. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศกึษา 

3. รายงานการจัดสรรงบประมาณ (Block Grant) และการใช้จ่ายประจ าปี ของคณาจารย์

วิทยาลัยการศกึษา 

4. ค าสั่งแต่งตัง้และรายละเอียดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ วิทยาลัยการศกึษา 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. พัฒนาบุคลากร ทั้งดา้นการฝกึอบรม สัมมนา สง่เสริมการท าวจิัย สง่เสริมศกึษาต่อ

ปริญญาเอก และส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้มีความรู้ความช านาญมากยิ่งขึน้ 

2. ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับประเทศและ

ระดับโลก  

 

6.2 มีบุคลากรเพียงพอที่จะท างานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร     

ผลการด าเนินการ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มีบุคลากรเพียงพอที่จะท างานตาม

กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรมีเพียงพอ โดยอาจารย์ประจ าสาขาวิชามีภาระการสอน อย่างน้อย 

6 ช่ัวโมงต่อสัปดาหแ์ตไ่ม่เกิน 15 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์โดยค านึงอัตราก าลังตอ่ภาระงาน [1]  

 สรุปอัตราก าลัง (FTES) บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา มอบหมายภาระงานให้ครอบคลุม

ภารกิจตามเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย สรุปช่ัวโมงสอนเฉลี่ย 

ค านวณระยะเวลาการจ้างงานของอาจารย์แต่ละคนเพื่อเตรียมท าแผนขออัตราก าลังทดแทน  โดย

สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. ตารางสรุปอัตราก าลัง (FTES) บุคลากรวิทยาลัยการศกึษา  
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. แบ่งภาระงานให้แก่อาจารย์ประจ าสาขาวิชาทุกคน ได้มีส่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆ 

ให้ครบถ้วนทุกด้าน 

2. ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับประเทศและ

ระดับโลก  

 

6.3 การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนต าแหน่งเป็นไปตามความสามารถเชิงวชิาการ  

ผลการด าเนินการ 

บุคลากรสายวิชาการของแต่ละสาขาวิชา ในวิทยาลัยการศึกษาได้ผ่านกระบวนการสรรหา

บุคลากรตามความสามารถเชิงวิชาการ การสรรหาบุคลากรเริ่มจากการพิจารณาเกณฑ์

อัตราก าลังของแต่ละสาขาวิชา [1] เมื่อขาดอัตราก าลัง วิทยาลัยการศึกษาจะด าเนินการขออัตรา

จากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพะเยาจะประกาศรับสมัครอาจารย์  [2] โดยพิจารณาจาก

คุณวุฒิตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และการสอบสอนโดยคณะกรรมการประเมินที่วิทยาลัยการศึกษา

แตง่ตัง้ [3] ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากความสามารถเชิงวิชาการและบุคลิกภาพและทัศนคติ [4] 

 การเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามความสามารถเชิงวิชาการโดย

บุคลากรทุกหลักสูตรปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ [5] มีแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 การเลื่อนต าแหน่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยการศึกษาได้ให้

อาจารย์ทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (ID Plan) การรับอาจารย์ใหม่เปิด

ตามรับวุฒิที่ตรงกับสาขาที่เปิดสอน และตรงตามความตอ้งการของหลักสูตร ตามคุณสมบัติเฉพาะ

หลักสูตร  โดยสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. ตารางสรุปอัตราก าลัง (FTES) บุคลากรวิทยาลัยการศกึษา  

2. ประกาศรับสมัครอาจารย์วิทยาลัยการศกึษา 

3. ค าสั่งแต่งตัง้การสอบสอนคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจ าวิทยาลัยการศกึษา 

4. แบบประเมินการสอบสอนคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจ าวิทยาลัยการศกึษา 

5. เกณฑก์ารพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

www.personnel.up.ac.th/Main/Process_Rule.aspx 
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6.4 มีการก าหนดบทบาทและความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ระหว่างบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็น

ที่เข้าใจ  

ผลการด าเนินการ 

บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา ทุกหลักสูตรทั้งระดับตรี โท และเอก มีเกณฑ์

ภาระงาน ในต าแหน่งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และอาจารย์ [1] วิทยาลัยการศึกษามีการ

แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา [2] รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ซึ่งได้รับการก าหนดบทบาทหน้าที่อย่าง

ชัดเจนและมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

วิทยาลัยแต่งตั้งหัวหน้าสาขาการศึกษา จัดการประชุมอาจารย์เป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง 

เพื่อพบปะพูดคุยการด าเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การบริหารจัดการ

หลักสูตร โดยสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. เกณฑภ์าระงานผูม้ีความรูค้วามสามารถพิเศษ และเกณฑภ์าระงานอาจารย์  

2. ค าสั่งแต่งตัง้หัวหน้าสาขาวิชา 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับประเทศและ

ระดับโลก  

2.  

6.5 มีการมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความ

เชี่ยวชาญ   

ผลการด าเนินการ 

บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา ทุกหลักสูตรทั้งระดับตรี โท และเอก ได้รับ

มอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ แต่ละหลักสูตรจะมีการประชุม เพื่อมอบหมาย

ความรับผิดชอบ ภาระงาน โดยมีการก าหนดเกณฑ์และบุคลากรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา [1] การ

จัดการเรียนการสอนประจ ารายวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก [2] การเป็นผู้จัดการรายวิชา 
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[3] การเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา  [4] การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ [5] 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง [6] วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก [6]  

จัดประชุมการจัดตารางสอนอาจารย์ของวิทยาลัยการศึกษาที่ เหมาะสมตามความ

เชี่ยวชาญ/ ตรงวุฒิ/ ตามประสบการณ์ มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด โดยสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. เกณฑก์ารเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและค าสั่งแต่งตั้ง  

2. รายงานการประชุมการจัดตารางสอนอาจารย์ของวทิยาลัยการศกึษา 

3. รายงานการประชุมการก าหนดผูจ้ัดการรายวิชา 

4. เกณฑอ์าจารย์บัณฑิตศกึษา 

5. รายงานการประชุมการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาอิสระ 

6. รายงานการประชุมการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

7. เกณฑอ์าจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศกึษา 

  

 แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับประเทศ

และระดับโลก  

   

6.6 มีภาระงานบุคลากรและระบบจูงใจที่สนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน  

ผลการด าเนินการ 

บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มีภาระงานและระบบจูงใจ ที่สนับสนุนคุณภาพ

การเรียนการสอน โดยมีนโยบายการสนับสนุนงบประมาณการสอนเกินภาระงานที่ก าหนด และมี

การก าหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร ในการเข้าร่วม ประชุม อบรม

สัมมนา ปีละ 15,000 บาท [1]  
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วิทยาลับการศกึษา มีแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องการสอนเกินของอาจารย์โดยใหค้่าตอบแทน

สอนเกินภาระงาน  หรือภาระงานสอนไม่ถึงเกณฑ์ สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยเรื่องละ 

10,000 บาท ทุนพัฒนาบุคลากร หัวละ 20,000 บาท มีระบบสนับสนุนการท าผลงานวิชาการ 

เอกสาร ต ารา ตามแผนพัฒนาตนเองที่อาจารย์เสนอ โดยผลการประเมนิอยู่ในระดับ 4 

 

ล าดับ

ที่ 

หลักฐาน 

1. รายงานการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วม ประชุม อบรมสัมมนา 

 (Block Grant)  

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. กระจายภาระงานของอาจารย์ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือภาระ

งานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงานบริการวิชาการแก่สังคม ภาระงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และภาระงานบริหาร โดยใหม้ีภาระงานขั้นต่ า 1,200 ช่ัวโมงภาระงานต่อปีการศึกษา 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย และขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3. ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับประเทศ

และระดับโลก  

 

6.7  มีการก ากับดูแลความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของบุคลากร     

ผลการด าเนินการ 

บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา ทุกหลักสูตรทั้งระดับตรี โท และเอก ของแต่ละ

สาขาวิชาจะมีการก ากับดูและความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของบุคลากรในระดับหลักสูตร โดยมี

อาจารย์ประจ าหลักสูตร [1] บุคลากรในแต่ละสาขาวิชาจะมีหัวหน้าสาขาวิชาก ากับดูแล [2] ร่วมกับ

รองคณบดีและผูช่้วยคณบดีแต่ละฝา่ย [3] โดยมีผู้ก ากับดูแลสูงสุดในแต่ละคณะ คอืคณะกรรมการ

ประจ าวิทยาลัยการศกึษา [4] และคณบดี [5]  

 มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ช่วยคณบดีและรองคณบดี

วิทยาลัยการศึกษา และคณบดีวิทยาลัยการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผลการประเมินอยู่ใน

ระดับ 4 
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ล าดับที่ หลักฐาน 

1. ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

2. ค าสั่งแต่งตัง้หัวหน้าสาขาวิชา 

3. ค าสั่งแต่งตัง้ผูช่้วยคณบดีและรองคณบดีวทิยาลัยการศกึษา 

4. ค าสั่งแต่งตัง้กรรมการประจ าวิทยาลัยการศกึษา 

5. ค าสั่งแต่งตัง้คณบดีวิทยาลัยการศกึษา 

  

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ปรับปรุงระบบการก ากับดูแลบุคลากร และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ

บุคลากร เพื่อกระจายภาระงานอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์ 

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาให้

ดีกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ 

   

6.8 มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารอื และปรับการมอบหมายงาน   

  

ผลการด าเนินการ 

การบริหารงานบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยการศึกษามีกระบวนการทบทวน 

ปรึกษาหารอืในระดับหลักสูตร สาขาวิชา และกรรมการประจ าวิทยาลัยการศกึษา  

ในระดับหลักสูตร จะมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร [1] และในระดับวิทยาลัย

การศึกษาจะมีการประชุมบุคลากรทั้ งคณะภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง [3] และการประชุม

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศกึษาเดือนละ 1 ครั้ง [4]  

 ใช้ระบบการประเมินผลการสอนออนไลน์ดูผลการประเมินของนิสิต เพื่อน ามาปรับปรุงการ

สอน มกีระบวนการทบทวน และมอบหมายงานของอาจารย์ในวิทยาลัย โดยผลการประเมินอยู่ใน

ระดับ 4 
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เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

2. รายงานการประชุมสาขาวิชา 

3. เอกสารประกอบการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการศกึษา 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศกึษา 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ปรับปรุงกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารือ และปรับการมอบหมายงาน  ให้

สอดคล้องกับสถานการณ ์และเกณฑภ์าระงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามภาระหนา้ที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากร เพื่อ

พัฒนาใหด้ีกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ 

 

6.9 มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องการสิ้นสุดการจ้าง และการเกษียณอายุงาน  

ผลการด าเนินการ 

บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา ได้แก่ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ [1] และ

อาจารย์ [2] มีระยะเวลาการท างานและการสิ้นสุดการจ้าง ตลอดจนการเกษียณอายุงานตาม

พระราชบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา [3] 

 มีการทบทวนแผนอัตราก าลังในแต่ละหลักสูตรทุกปี สรรหาอาจารย์ประจ า จ้างผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยสรุปผล

การประเมนิอยู่ในระดับ 4 

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. สัญญาจา้งผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  

2. สัญญาจา้งอาจารย์ประจ า 

3. พระราชบัญญัติ ระเบียบ และขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. วางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องการสิน้สุดการจ้าง และการเกษียณอายุงาน 

2. พัฒนากระบวนเกี่ยวกับการสิ้นสุดการจา้ง และการเกษียณอายุงาน ของสาขาวิชา 

โดยมีการก าหนดอัตราทดแทน หรือการจัดหาบุคลากรทดแทน ด้วยการจัดหาทุนการศึกษาต่อ

ให้แก่บัณฑิตที่มผีลการเรียนดี เพื่อมาเป็นอาจารย์ทดแทนในสาขาวิชาในอนาคต 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานเกี่ยวกับการสิน้สุดการจา้ง และการเกษียณอายุ

งาน เพื่อพัฒนาให้ดีกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ 

 

6.10 มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ        

ผลการด าเนินการ 

บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา ทุกหลักสูตรได้รับการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 

ดังตอ่ไปนี ้

 1. การประเมินภาระงาน ส าหรับบุคลากรในระยะทดลองงาน 5 ปีแรก โดยส่งรายงานภาระ

งานรอบ 6 เดือน รวมเป็น ปีละ 2 ครัง้ [1] 

 2. การประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสิต ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และใช้

รายงานการประเมนิผลดังกล่าวมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอ่ไป [2] 

 3. การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยหัวหน้าสาขาวิชาประเมินภาระงานและพฤติกรรมการ

ท างานของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อเสนอการเลื่อนขัน้เงินเดือน [3] 

 มีการประเมินภาระงานทุก 6 เดือน เพื่อน าไปวางแผนพัฒนาระยะทดลองงาน รายงานการ

ประเมินการสอน และ มคอ.5 การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน รายงานภาระงานอาจารย์

ประจ าเสนอต่อวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการเลื่อนขัน้เงินเดือน โดยสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 

  

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. เอกสารการประเมินภาระงานอาจารย์ ระยะทดลองงาน  

2. รายงานการประเมินการสอน และ มคอ.5 การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

3. รายงานภาระงานอาจารย์ประจ าเสนอต่อวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ปรับปรุงระบบการประเมินของให้สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา 

2. ก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผลบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มี

ระบบที่ดกีว่าที่คาดหวังไว้  
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

 

ค าอธิบาย 

 บุคลากรสนับสนุนมีความส าคัญในการช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี

คุณภาพ จึงเป็นสิ่ งจ าเป็นที่บุคลากรสนับสนุนต้องมีคุณสมบัติ เหมาะสมตรงกับงาน มี

ความสามารถ และมีจ านวนที่เพียงพอ 

 

เกณฑ์ย่อย 

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 1 2 3 4 5 6 7 

7.1 บุคลากรห้องสมุดมคีวามสามารถและมีจ านวนเพียง

พอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่นา่พอใจ 

  √     

7.2 บุคลากรห้องปฏิบัติการมคีวามสามารถและมีจ านวน

เพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่นา่พอใจ 

  √     

7.3 บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มีความสามารถและมีจ านวน

เพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่นา่พอใจ 

  √     

7.4 บุคลากรงานบริการนสิิตมีความสามารถและมีจ านวน

เพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่นา่พอใจ 

  √     

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion) 3 

 

7.1 บุคลากรห้องสมุดมีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่า

พอใจ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยพะเยามีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ที่ให้บริการหนังสือ ต ารา 

วารสารสิ่งพิมพ์ วารสารออนไลน์ และวัสดุสารสนเทศต่างๆ แก่ผู้เรียนทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 

การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการศึกษา ได้ให้นิสิตไปใช้บริการของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาเป็นหลัก โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะมีบุคลากรสนับสนุนการให้บริการ

หลายอัตรา เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งบุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ

เป็นอย่างดี และมีผลประเมินการให้บริการของบุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาอยู่ใน

ระดับด ี
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 วิทยาลัยการศึกษา มีการจัดมุมหนังสือประจ าวิทยาลัย ที่มีหนังสือและวารสารเฉพาะ

ทางด้านการศึกษาไว้ให้บริการนิสิต แต่ยังมีหนังสือให้บริการไม่มากนัก ส าหรับบุคลากรให้บริการ 

ยังไม่เพียงพอต่อภาระงานบริหารในมุมอ่านหนังสอืดังกล่าว 

บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีจ านวน 17 คน โดยมี

เกณฑ์การก าหนดภาระงานที่เหมาะสม [1] และเพียงพอต่อจ านวนนิสิต [2] โดยมีผลการประเมิน

ความพึงพอใจในระดับดี [3] 

 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. เกณฑก์ารมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

2. รายงานอัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนิสติ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. แจ้งความต้องการด้านบริหารห้องสมุดไปยังศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 

2. จัดหาบุคลากรและพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบห้องอ่านหนังสือคณะให้มีทักษะและ

ความสามารถในงานบริการ และสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่

ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  

3. วางแผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี  และสามารถใช้เป็นตัวอย่าง

ได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

 

7.2 บุคลากรห้องปฏิบัติมีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่า

พอใจ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ 

การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการศึกษา ในภาคปฏิบัติการ จะใช้ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ซึ่งอยู่ในความดูแลของบุคลากรของศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีอย่างเพียงพอต่อการให้บริการซึ่งห้องปฏิบัติการดังกล่าว และ

บุคลากรมีความรูค้วามสามารถในการดูแลห้องปฏิบัติการ  
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. วางแผนพัฒนาบุคลากรประจ าห้องปฏิบัติการของคณะ ให้มีความรู้ความสามารถ

สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และส่งเสริมให้เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้

เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  

2. วางแผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี  และสามารถใช้เป็นตัวอย่าง

ได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

 

วิทยาลัยการศึกษา มีห้องปฏิบัติการสอนซึ่งมีบุคลากรดูแลห้องปฏิบัติการสอน จ านวน 1 

คน โดยมีเกณฑ์การก าหนดภาระงานที่เหมาะสม [1] และเพียงพอต่อจ านวนนิสิต [2] โดยมีผลการ

ประเมินความพึงพอใจในระดับดี [3] 

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. เกณฑก์ารมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรห้องปฏิบัติการสอน 

2. รายงานอัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนิสติ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการหอ้งปฏิบัติการสอน 

 

7.3 บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ใน

ระดับที่น่าพอใจ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ 

การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการศึกษา ในภาคปฏิบัติการ จะใช้ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ซึ่งอยู่ในความดูแลของบุคลากรของศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีอย่างเพียงพอต่อการให้บริการซึ่งห้องปฏิบัติการดังกล่าว และ

บุคลากรมีความรูค้วามสามารถในการดูแลห้องปฏิบัติการ  

  

 

 

 



63 AUN-QA SAR : หลักสูตรการศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษา 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. วางแผนพัฒนาบุคลากรประจ าหอ้งปฏิบัติการของวิทยาลัย ให้มคีวามรู้ความสามารถ

สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และส่งเสริมให้เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้

เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  

2. วางแผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี  และสามารถใช้เป็นตัวอย่าง

ได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มี

จ านวนเพียงพอ โดยมีเกณฑ์การก าหนดภาระงานที่เหมาะสม [1] และเพียงพอต่อจ านวนนิสิต [2] 

โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี [3] 

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. เกณฑก์ารมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ 

2. รายงานอัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนิสติ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการด้านคอมพิวเตอร์ 

 

7.4 บุคลากรงานบริการนิสิตมีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บรกิารอยู่ในระดับ

ที่น่าพอใจ 

 

ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยการศึกษา มีบุคลากรด้านงานบริการนิสิต ด้านกิจการนิสิต จ านวน 1 คน และ

บุคลากรงานบริการนิสติ ดา้นวิชาการ จ านวน 2 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อจ านวนนิสิต โดยมีเกณฑ์การ

ก าหนดภาระงานที่ไม่เหมาะสม [1] และไม่เพียงพอต่อจ านวนนิสิต [2] แต่มีผลการประเมินความพึง

พอใจในระดับดี [3] 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. วางแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการนิสิต ใหม้ีความรู้ความสามารถสอดคล้อง

กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และส่งเสริมใหเ้กิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่าง

ของแนวปฏิบัติที่ดีได้  
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2. วางแผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี  และสามารถใช้เป็นตัวอย่าง

ได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. เกณฑก์ารมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรงานบริการนสิิต 

2. รายงานอัตราส่วนบุคลากรต่อจ านวนนิสติ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการงานบริการนสิิต 
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AUN.8 คุณภาพผู้เรยีน (Student Quality) 

ค าอธิบาย 

 คุณภาพผู้เรียนมีความส าคัญต่อคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตรพึงให้ความส าคัญต่อ

คุณภาพผู้เรียนตั้งแต่นโยบายในการรับเข้าศึกษา ต้องมีเกณฑ์การรับเข้าศึกษาที่ชัดเจน และมีการ

พิจารณาทบทวนอย่างสม่ าเสมอหลักสูตรพึงจัดท าข้อมูลของผู้ที่สมัครเข้าศึกษา  ผู้ที่ได้รับการ

คัดเลือกเข้าศึกษาในปีที่ 1 ของทุกปี และข้อมูลผู้เรียนทั้งหมดในหลักสูตรทุกช้ันปี เพื่อใช้ก าหนด

นโยบายการรับเข้าศกึษาในแต่ละปี 

 

เกณฑ์ย่อย 

8 คุณภาพผู้เรยีน 1 2 3 4 5 6 7 

8.1 มีนโยบายในการรับผูเ้รียนเข้าศกึษาที่ชัดเจน    √    

8.2 มีกระบวนการในการรับเข้าศกึษาที่เหมาะสม    √    

8.3 ภาระการเรียนของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับภาระ

การเรียนที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

  √     

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion) 4 

ผลการด าเนินการ 

1. ฝ่ายวิชาการให้ความส าคัญกับคุณสมบัติของผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต โดยผู้สนใจเข้าศึกษาจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบ PAT5 มากกว่า 30% มาแสดงกับ

วิทยาลัยการศึกษาในวันเปิดภาคการศึกษา หรือ ผ่านการทดสอบความรู้ทางวิชาชีพครูของ

วิทยาลัยการศึกษา 30% ขึ้นไป เพื่อแสดงความพร้อมและความสนใจในการที่จะศึกษา เรียนรู้

ศาสตร์ของวิชาชีพครู 

2. คณะกรรมการบริหารของวิทยาการศึกษา เน้นความส าคัญของการเชื่อมโยง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Objectives) มาสู่การจัดการเรียนรู้ (Learning) ให้กับนิสิต เพื่อน าไปสู่

ประเมินผล (Evaluation) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนานิสิตได้อย่าง

ถูกต้อง สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรยีนแตล่ะบุคคล 
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 3. ฝ่ายวิชาการด าเนินการร่วมกับคณาจารย์ผู้สอนเพื่อวางแผนจัดเนื้อหาสาระที่เป็น

พื้นฐานส าคัญให้อยู่ในรายวิชาของช้ันปีที่ 1 โดยกระบวนการเรียนการสอนมีการปูพื้นฐานและ

เสริมสร้างความเข้าใจในธรรมชาติของวิชาชีพครูและปลูกฝังคุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชา

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเช่ือมโยงตอ่ยอดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในรายวิชาอื่นๆ ในแตล่ะ

ช้ันปีต่อมา 

 4. ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตได้ด าเนินการใช้ช่องทางสื่อสังคม

ออนไลน์ในการติดตาม ให้ข้อมูลข่าวสารส าคัญต่างๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยการศึกษา 

ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร รายวิชาต่างๆ รวมถึงการลงทะเบียนเพื่อฝกึประสบการณ์วิชาชีพ

ครูในสถานศกึษาด้วย 

 

8.1 มีนโยบายในการรับผู้เรยีนเข้าศึกษาท่ีชัดเจน 

ผลการด าเนินการ 

1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการศึกษาให้ความส าคัญกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ

คุรุสภา โดยจะพิจารณาจ านวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาให้เหมาะสมกับจ านวนภาระงานของ

คณาจารย์ผู้สอนดว้ย ในอัตราจ านวนอาจารย์ตอ่นิสติ 1 : 20  

2. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการศกึษาก าหนดแผนการรับนิสิต โดยใหค้วามส าคัญกับ

คะแนนสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมและความสนใจในการเข้า

ศกึษาในสาขาวิชาชีพครู 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษามีนโยบายการรับเข้า

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา [1] โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยพะเยาต้องมีผล

คะแนนการทดสอบ PAT5 มากกว่า 30% มาแสดงกับวิทยาลัยการศึกษาในวันเปิดภาคการศึกษา 

หรือ ผ่านการทดสอบความรู้ทางวิชาชีพครูของวิทยาลัยการศึกษา 30% ขึ้นไป นอกจากนั้นยัง

พิจารณาจ านวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาให้เหมาะสมกับจ านวนภาระงานของคณาจารย์ผู้สอนด้วย 
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เอกสารสนับสนุน 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการก าหนดนโยบายการรับเข้าศึกษาต่อ ที่

สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้ และสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับประเทศและ

ระดับโลก  

 

8.2 มีกระบวนการในการรับเข้าศึกษาท่ีเหมาะสม 

ผลการด าเนินการ 

1. คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยการศึกษาก าหนดการรับนิสิตผ่านโครงการรับเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา แบบต่างๆ ประกอบด้วย ระบบรับตรง 70% ได้แก่ โครงการเรียนดี 

10% การรับตรง 60% และระบบสอบกลาง (Admissions) 30% โดยก าหนดสัดส่วนของน้ าหนัก

คะแนนในการประเมินรับเข้าอย่างเหมาะสมตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก ทั้งผลการสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 6 ภาคเรียน (GPAX) ผลการทดสอบพื้นฐานระดับชาติ 

(O-NET) และผลการทดสอบความถนัดต่างๆ (GAT, PAT) และมีการการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัด

ทัศนคตแิละบุคลิกภาพที่เหมาะสมส าหรับการเรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ 

2. ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตได้ก าหนดการแก้ปัญหา ในนิสิตที่มี

ความเสี่ยง (At-risk student) ที่จะออกกลางคัน โดยพิจารณาจากผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) ในภาค

เรียนที่ผ่านมาซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าของมหาวิทยาลัย ด าเนินการเรียกนิสิตที่ปัญหาเข้ามารับการ

ให้ค าปรึกษา รวมทั้งเพื่อนสนิทของนิสิตดังกล่าว เพื่อวินิจฉัยปัญหา เยียวยา และแสวงหาแนวทาง

ช่วยเหลือตามความเหมาะสมของนสิิตเป็นรายบุคคล 

3. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขอรายชื่ออาจารย์วิทยาลัยการศึกษา เพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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มหาวิทยาลัยมีกระบวนการรับเข้าที่เหมาะสม ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมหาวิทยาลัยพิจารณา

เอกสารการสมัครตามคุณสมบัติที่จัดท าประกาศ และมีการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดทัศนคติและ

บุคลิกภาพ ทั้งนี ้มหาวิทยาลัยพะเยาจะมอบหมายให้แต่ละสาขาวิชาเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสม

ในการสอบสัมภาษณ์ และเมื่อผ่านกระบวนการรับเข้าศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยได้จัดสอบวัดระดับ

ความรูภ้าษาอังกฤษ ให้กับนิสติ [1] 

 

เอกสารสนับสนุน 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการรับเข้าศึกษาต่อ ที่สามารถใช้

เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้ และสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

 

8.3 ภาระการเรียนของนิสิตมีความสอดคล้องกับภาระการเรียนที่ระบุในหลักสูตร 

 

ผลการด าเนินการ 

1. วิทยาลัยการศึกษาได้โครงสร้างหลักสูตรของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา ได้จัดให้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 

วิชาชีพครู ทั้งวิชาชีพครูเฉพาะ และวิชาชีพครูเลือก วิชาเอก วิชาแกน และหมวดวิชาเลือกเสรี 

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา นอกจากนั้นยังเปิด

โอกาสให้นิสิตได้เลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ตนเองสนใจ มีความถนัด มีความต้องการที่จะ

เพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

2. ฝ่ายวิชาการได้ก าหนดวิธีการให้ความช่วยเหลือนิสิตในกรณีตกแผน มีการวางแผน

แก้ปัญหาร่วมกันทั้งอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน โดยจะพิจารณาให้อาจารย์ใน

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรับผดิชอบดูแลนิสิตที่ตกแผน มีการเฉลี่ยภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่าน

ให้มคีวามเหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน 

3. วิทยาลัยการศึกษาได้เน้นการบูรณาการในแต่ละรายวิชา ให้เชื่อมโยงเกี่ยวข้องสัมพันธ์ 

อาทิ ในรายวิชา 161141 การวัดและประเมินทางการศึกษา จะต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการออกแบบเครื่องมือวัดที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินผลที่

หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบในทุกมิติ และสอดคล้องกับพัฒนาของแต่ละบุคคลอย่าง

แท้จรงิ 

4. อาจารย์ในแต่ละรายวิชา มีการปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของภาระงาน

ของนิสิต ให้สอดคล้องกับหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา เพียงพอต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ

บัณฑติในสาขาวิชาการศกึษา และไม่ก าหนดภาระงานจนมากเกินไป 

การจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

เป็นไปตามตารางเรียนนิสิตที่แสดงในระบบทะเบียนออนไลน์ [1] ซึ่งตรงตามแผนการศกึษาระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) [2]  

 

เอกสารสนับสนุน 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในจัดแผนการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ

ภาระการเรียนที่ระบุไว้ในหลักสูตรอย่างครบถ้วน ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้ 

และสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  

 

  

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. ตารางเรียนนสิิตหลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา 

2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ

และโครงสรา้งของหลักสูตร 
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AUN.9 การสนับสนุนและการให้ค าปรกึษาผู้เรยีน (Student Advice and Support) 

ค าอธิบาย 

 หลักสูตรพึงให้ค าแนะน าและสนับสนุนด้านต่างๆ  ที่มีผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน 

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดี มีการติดตาม

พัฒนาการของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างที่ศกึษาอยู่ มีบันทึกผลการติดตาม มีระบบการแจ้ง

ผลสะท้อนกลับให้ผู้เรียน และหากจ าเป็นควรมีวิธีการแก้ปัญหาก่อนจะสายเกินไป  นับเป็น

กระบวนการส าคัญต่อการเรียนรูท้ี่มปีระสิทธิภาพและเสรมิสร้างคุณภาพของนสิิต 

 การให้ค าแนะน าและสนับสนุน  ควรครอบคลุมด้านวิชาการ  ด้านการเงินและ

ทุนการศกึษา ด้านหอพัก ด้านการบริการผูเ้รียน ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า ด้านนันทนาการและ

กีฬาด้านสุขภาพและสุขอนามัย ด้านการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 
 

เกณฑ์ย่อย 

9 การสนับสนุนและให้ค าปรกึษานิสิต 1 2 3 4 5 6 7 

9.1  มีระบบการตดิตามความก้าวหน้าของนสิิตอย่าง

เหมาะสม  

   √    

9.2   นิสติได้รับค าปรึกษาและการส่งเสริมด้านการเรียน 

รวมทั้งขอ้มูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการศกึษาอย่าง

เพียงพอ  

   √    

9.3  นิสติได้รับการดูแลแนะน าอย่างเพียงพอ     √    

9.4  นิสติพอใจในสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ 

สังคม และจติใจ  

   √    

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion) 4 
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9.1 มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตอย่างเหมาะสม 

 

ผลการด าเนินงาน 

ในการประเมินตามเกณฑข์้อที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 วิทยาลัยการศกึษาได้ 

ก าหนดให้มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตโดยใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ทุก

คนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตวิทยาลัยการศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่

นิสิตในเรื่องการเรียน การสอน เช่น ติดตามผลการเรียน ให้ค าแนะน าในด้านการด าเนินชีวิตทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเรียนการสอนของวิทยาลัยการศึกษาเน้นการฝึก

ปฏิบัติทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรยีน นอกชั้นเรยีนหรอืโรงเรียน และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริการสวัสดิการนิสิต การพัฒนาความพร้อมเพื่อเป็นนิสิตที่สมบูรณ์ 

รวมทั้งช่วยแนะน าแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนิสิต เช่น ปัญหาด้านความประพฤติ และสะท้อนผลการ

ให้ค าปรึกษาต่อสาขาวิชาและวิทยาลัย ซึ่งได้ระบุไว้ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยการศึกษา 

และมีแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตที่เข้ารับการให้ค าปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม

ความก้าวหน้าของนิสิตอย่างเป็นระบบและเหมาะสม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับการประเมิน

การให้ค าปรึกษาจากนิสิตทุกภาคการศกึษา 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. พัฒนาระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

ให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน และก าหนดแนวทางการด าเนินการกับนิสิตที่มีผลการเรียนต่ า 

โดยประกาศให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน  

2. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบการติดตามความก้าวหน้าของ

ผูเ้รียน ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  

 

 

 

 



72 AUN-QA SAR : หลักสูตรการศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษา 

 

9.2 นิสิตได้รับค าปรึกษาและการส่งเสริมด้านการเรียน รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผล

การศึกษาอย่างเพียงพอ 

   

ผลการด าเนินงาน 

  ในการประเมินตามเกณฑ์ข้อที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ซึ่งในการให้ค าปรึกษา

นิสิต อาจารย์ทุกคนสามารถให้ค าปรึกษาได้ทั้งการเข้าพบตามตารางเวลาให้ค าปรึกษา (Office 

hour) เข้าพบตามห้องเรียนที่นิสิตเข้าเรียนทั้งก่อนและหลังจากที่นิสิตเรียนเสร็จแล้ว โดยดูจาก

ตารางสอนเพื่อเข้าพบนิสิตตามห้องเรียนในวิชานั้นๆ รวมทั้งพูดคุยหรือซักถามปัญหากับอาจารย์ที่

สอนนิสิตในรายวิชานั้นๆ หรือนัดพบนิสิตตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพบปะ

พูดคุย รวมทั้งให้ค าปรึกษาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการนัดพบนิสิตที่ปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย เช่น การปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามระเบียบการเข้าห้องสอบตามรายงานระเบียบปฏิบัติ

ในการสอบของทางมหาวิทยาลัย และการฝากข้อความในระบบทะเบียนออนไลน์  

  ในการส่งเสริมด้านการเรียน คณาจารย์สามารถใช้ช่องทางที่กล่าวมาแล้วนั้นในการ

ส่งเสริมด้านการเรียน อาทิ การนัดพบนิสิตระหว่างการลงทะเบียน การนัดพบนิสิตที่มีผลการเรียน

ต่ าเพื่อแจ้งก าหนดการเรียนซ่อมเสริม โดยคณาจารย์จะต้องรายงานข้อมูลต่อวิทยาลัยการศึกษา

ตามก าหนดเวลา นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชายังสามารถเป็นที่ปรึกษาแก่นิสิตโดย

ก าหนดเป็นช่ัวโมงพบปะนิสิตที่ปรึกษา (Office Hours) อีกมีระบบการดูแลผูเ้รียนผา่นระบบออนไลน์

(www.reg.up.ac.th) เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารการรายงานการ

ประเมินอาจารย์และรายงานการประเมินโครงการ รายงานประเมินกิจกรรม รายงานผลการเรียน

การสอน (มคอ.5) ของผู้สอนอกีด้วย 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน านิสิตด้านการเรียนเพื่อให้

เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และครอบคลุมถึงด้านวิชาการ ด้านการเงินและทุนการศึกษา 

ด้านหอพัก ด้านการบริการผู้เรียน ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า ด้านนันทนาการและกีฬาด้าน

สุขภาพและสุขอนามัย ด้านการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 
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9.3 นิสิตได้รับการดูแลแนะน าอย่างเพียงพอ 

 

ผลการด าเนินงาน 

ในการประเมินตามเกณฑข์้อที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ซึ่งวิทยาลัยการศกึษา 

มีนโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนต่อนิสิตดังนี ้เช่น อ.กัญจนี ศรีโสภา รับผิดชอบนิสิต

สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  รหัส 56  จ านวน 54 คน รหัส 

55  จ านวน 37 คน รหัส 54  จ านวน 18 คน รวม 165 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตเข้ารับการ

ปรึกษาทั้งทางดา้นวิชาการและเรื่องสว่นบุคคล ในเรื่องการเรียน การสอน เชน่ ติดตามผลการเรียน 

ให้ค าแนะน าในด้านการด าเนินชีวิตทั้งภายในละภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเรียนการสอน

ของวิทยาลัยการศกึษาเน้นการฝึกปฏิบัติทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกชั้นเรียนหรือ 

โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริการสวัสดิการนิสิต การพัฒนา

ความพร้อมเพื่อเป็นนิสิตที่สมบูรณ์ รวมทั้งช่วยแนะน าแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนิสิต เช่น ปัญหาด้าน

ความประพฤติ และสะท้อนผลการให้ค าปรึกษาต่อสาขาวิชาและวิทยาลัย และมีแบบฟอร์มการให้

ค าปรึกษาแก่นิสิตที่เข้ารับการให้ค าปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าของนิสิต

อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับแผนการให้ค าปรึกษานิสิตอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถ

แก้ไขปัญหาใหแ้ก่นสิิตได้ครบถ้วน 

2. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการให้ค าปรึกษาเพื่อใช้ประกอบการให้ค าปรึกษา ช่วยให้

นิสิตสามารถขอค าปรึกษาแนะน าได้ทุกเวลาที่ต้องการ และสาขาวิชาสามารถช่วยแก้ปัญหาให้แก่

นิสติ 

 

9.4 นิสิตพอใจในสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ สังคม และจิตใจ 

 

ผลการด าเนินงาน 

      ในการประเมินตามเกณฑ์ข้อที่ 4  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยามี

ระบบการประเมินออนไลน์ ในการประเมินสภาพห้องเรียน ในประเด็นด้านการจัดการเรยีนการสอน 

สิ่งสนับสนุนการสอน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย โดยมีคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้

วิทยาลัยการศึกษาได้จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามเกณฑ์ของคุรุสภาเพื่อยกระดับและพัฒนา
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จิตใจให้กับนิสิตครูซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือบูรณาการกับวิชาชีพครู ซึ่งผลประเมินการเข้าร่วม

กิจกรรมและผลประเมินในรายวิชาอยู่ ในระดับดี  แสดงให้ เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่ พอใจใน

สภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ สังคม และจติใจ 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ศึกษาความต้องการของผู้ เรียนถึงความต้องการทางสภาพแวดล้อม ทั้งทาง

กายภาพ สังคมและจิตใจ เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาให้เป็นรูปธรรม และเผยแพร่แนวปฏิบัติให้

ผูเ้กี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 AUN-QA SAR : หลักสูตรการศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษา 

 

AUN.10 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure) 

ค าอธิบาย 

 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ควรจัดให้มีห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด สารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการจัดการ

ด้านมาตรฐานสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย โดยค านึงถึงความเพียงพอ เหมาะสม และ

ทันสมัย 

 

เกณฑ์ย่อย 

10 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 1 2 3 4 5 6 7 

10.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการสอน (หอ้งเรียนและ

อุปกรณ์ในห้องเรยีน) 

  √     

10.2 มีห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย   √     

10.3 มีห้องปฏิบัติการเพียงพอและทันสมัย   √     

10.4 มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอและ

ทันสมัย 

  √     

10.5 สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย

เป็นไปตามข้อก าหนดในทุกด้าน 

 √      

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion) 3 

 

10.1 มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการสอน (ห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียน) 

 วิทยาลัยการศึกษา มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน อาทิ ห้องเรียน 

อุปกรณ์ในห้องเรียน [1] รวมทั้งมีการจัดระบบการใช้งานในห้องเรียนตามตารางเรียน และการใช้

ห้องด าเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร [2] เช่น การสอนซ่อมเสริม เป็นต้น โดยใช้ทรัพยากรร่วมกับ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน

แบบรวมศูนย์ การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการศึกษา ในภาคบรรยาย จะใช้ห้องเรียน

ตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ได้แก่ ห้องเรียนภาคบรรยายส าหรับรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเอกบังคับ 

และรายวิชาเลือกเสรี จะใช้ห้องเรียนของอาคารเรียนรวม และห้องเรียนของอาคารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ซึ่งห้องเรียนภาคบรรยายดังกล่าว มีเครื่องมือและอุปกรณ์ครบถ้วนและทันสมัย มีเจ้าหน้าที่

โสตทัศนูปกรณ์ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ดูแลและให้บริการ

ระหว่างการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประจ าห้องเรียนทุกห้อง รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้มี

ระบบการจองห้องเรียนออนไลน์ ที่เชื่อมต่อกับระบบตารางสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถ

ตรวจสอบห้องเรยีน ผา่นเครื่องสมาร์ทโฟนหรอืคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประกอบด้วย   

 เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ 

 เครื่องคอมพวิเตอร์เชื่อมตอ่อินเตอรเ์น็ต ส าหรับอาจารย์ผู้สอน 

 เครื่องฉายภาพ 3 มติิ (Visualizer) 

 ชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. สาขาวิชาขอความอนุเคราะห์บุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รวมถึงเจา้หนา้ที่บริษัทคู่สัญญา เพื่อดูแลและบ ารุงรักษาหอ้งเรียนและอุปกรณ์ ให้มี

สภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา  

2. สาขาวิชาส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชามีแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้หอ้งเรียนและ

อุปกรณ์ประจ าห้องเรยีน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รูปภาพหอ้งเรียน และอุปกรณ์ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก    

2. รายงานตารางการใช้หอ้งเรียนและอัตราการใชง้าน 

 

10.2 มีห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย 

 

ผลการด าเนินงาน 

นิสติหลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษา ของวิทยาลัยการศกึษาทุกคนสามารถ

ใช้บริการห้องสมุดได้ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา [1]  นอกจากนี้

วิทยาลัยการศกึษามีหอ้งหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยาลัยการศกึษา [2] ซึ่งให้บริการยืม-

คืนหนังสอื และสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ 

 มหาวิทยาลัยพะเยามีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ที่ให้บริการหนังสือ ต ารา 

วารสารสิ่งพิมพ์ วารสารออนไลน์ และวัสดุสารสนเทศต่างๆ แก่ผู้เรียนทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 
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การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ให้นิสิตไปใช้บริการของศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศึกษาเป็นหลัก โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะมีการส ารวจความต้องการ

ใช้บริการหนังสือ ต ารา วารสารสิ่งพิมพ์ วารสารออนไลน์ และวัสดุสารสนเทศต่างๆ จากคณะเป็น

ประจ าทุกปี และมีการก าหนดวงเงินงบประมาณที่คณะสามารถจัดซื้อได้ในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน 

และมีระบบการสบืค้นหน้งสือและวารสารออนไลน์ที่อ านวยความสะดวกให้แก่นสิิต 

 วิทยาลัยการศึกษา ยังได้มีการจัดมุมหนังสือประจ าวิทยาลัย ที่มีหนังสือและวารสาร

เฉพาะทางด้านการศึกษาไว้ให้บริการนิสิต และมีการส ารวจความต้องการหนังสือจากอาจารย์และ

นิสิต เพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดหาหนังสือมาให้บริการตามความต้องการเป็นประจ าทุกปี โดย

สาขาวิชาได้ใช้งบประมาณที่ได้รับเพื่อใช้จัดหาหนังสือ ต ารา สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้เป็น

แหลง่ความรู้ใหก้ับนิสติและอาจารย์  

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ส ารวจความต้องการหนังสือ ต ารา วารสารสิ่งพิมพ์ วารสารออนไลน์ และวัสดุสารสนเทศ

ต่างๆ จากอาจารย์และนิสิตในหลักสูตรทุกปีการศึกษา และประสานส่งความต้องการหนังสือและ

ต าราไปยังศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และห้องอ่านหนังสือของคณะ เพื่อวางแผนการจัดหา

และจัดหางบประมาณจัดซื้อตามความตอ้งการดังกล่าวอย่างเพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย 

2. พัฒนาการให้บริการของห้องอ่านหนังสือประจ าคณะ ทั้งระบบการให้บริการสืบค้น

หนังสือ ระบบการยืมคืน และระบบการให้บริการของบุคลากร จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถ

ใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รูปภาพศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา  

2. รูปภาพหอ้งหนังสอืและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยาลัยการศกึษา 
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 10.3 มีห้องปฏิบัติการเพียงพอและทันสมัย 

 

ผลการด าเนินงาน 

นิสติหลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษา ของวิทยาลัยการศกึษาทุกคนสามารถ

ใช้ห้องหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยาลัยการศึกษา จ านวน 1 ห้อง [1] มีอุปกรณ์ ได้แก่ 

คอมพิวเตอร์ และมีผู้รับผิดชอบดูแล ซึ่งเอื้อประโยชน์ส าหรับนิสิตที่ต้องการสืบค้นข้อมูลด้านการ

เรียนการสอนและด้านอื่นๆ ที่สนใจอีกด้วย  

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน

แบบรวมศูนย์ การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการศึกษา ในภาคปฏิบัติการ จะใช้

ห้องปฏิบัติการตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ซึ่งห้องปฏิบัติการดังกล่าว มีเครื่องมือและอุปกรณ์

ครบถ้วนและทันสมัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้มีระบบการจองหอ้งเรียนออนไลน์ ที่เชื่อมต่อกับระบบ

ตารางสอน ผู้เรียนและผู้สอนสามารถตรวจสอบห้องปฏิบัติการได้ผ่านเครื่องสมาร์ทโฟนหรือ 

คอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประกอบด้วย 

 ห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง จะมีอุปกรณ์รองรับการใช้งานการเรียนการสอน 

ดังนี้ 

- เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ 

- เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับผูเ้รียน 

- เครื่องคอมพวิเตอร์เชื่อมตอ่อินเตอรเ์น็ต ส าหรับอาจารย์ผู้สอน 

- เครื่องฉายภาพ 3 มติิ (Visualizer) 

- ชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง 

- ไมโครโฟน 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ส ารวจความต้องการหอ้งปฏิบัติการและเครื่องมอือุปกรณ์ในหอ้งปฏิบัติการ จาก 

อาจารย์ผู้สอนและนิสิต และน าผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติและอุปกรณ์ใน

หอ้งปฏิบัติการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการ   

2. มีการประเมินความพึงพอใจของผูส้อนและผูเ้รียน และน าผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุง 

พัฒนาห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพรองรับการเรียนการสอนได้

ตามแผนการสอนสาขาวิชาขอความอนุเคราะห์บุคลากรของมหาวิทยาลัย จัดบุคลากรดูแลและ

บ ารุงรักษาหอ้งปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ ต่างๆ ให้มสีภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา 
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เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รูปภาพหอ้งหนังสอืและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยาลัยการศกึษา 

 

10.4 มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอและทันสมัย 

 

ผลการด าเนินงาน 

นิสิตของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์จาก

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [1] [2] และห้อง

หนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยาลัยการศกึษา [3]    

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน

แบบรวมศูนย์ และมหาวิทยาลัยได้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ด้วยการเช่าเป็นระยะเวลาครั้งละ 3 ปี 

และเมื่อครบ 3 ปี จะมีการเชา่ใหม่ทดแทนไปเรื่อยๆ ท าให้หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความ

ดูแลของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน

ความดูแลของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความทันสมัย รองรับการใช้งาน

โปรแกรมใหม่ๆ ตลอดเวลา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีข้อตกลงในสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์

ต่างๆ กับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะการเช่าใช้ Software Licenses อย่างครบถ้วนและ

เพียงพอส าหรับนิสิตและบุคลากรทุกคน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ขนาด GB มีบริการ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (UP WIFI) ครอบคลุมทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย และยังมี

ความร่วมมอืกับบริษัท AIS เพื่อใหบ้ริการ Free WIFI ในมหาวิทยาลัย มีแอพลิเคช่ันสนับสนุนการใช้

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 

รวมทั้งมพีนักงานสายสนับสนุนใหบ้ริการการใชง้านและซ่อมบ ารุงระบบเครือขา่ย  

 สาขาวิชาการศึกษา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ

ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการ

ใช้งานของอาจารย์และนิสิต และยังมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป็นประจ าทุกปี 

 

 

 



80 AUN-QA SAR : หลักสูตรการศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษา 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ส ารวจความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ จากอาจารย์ผู้สอนและ 

นิสิต และน าผลที่ได้ส่งให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาสิ่งอ านวยความ

สะดวกด้านคอมพิวเตอร์ ให้มคีวามทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการใหม่ๆ    

2. มีการประเมินความพึงพอใจของผูส้อนและผูเ้รียน และน าผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุง 

พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพรองรับการเรียนการสอนได้ตาม

แผนการสอน 

3. ร่วมกับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความ 

สะดวกด้านคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน  

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายการวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. รายงานการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนสิิต ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

3. รูปภาพหอ้งหนังสอืและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยาลัยการศกึษา 

 

 

10.5 สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปตามข้อก าหนดในทุก

ด้าน 

 

ผลการด าเนินงาน 

 วิทยาลัยการศกึษา มีการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความ

ปลอดภัย ดังนี้ 

 ด้านการรักษาความสะอาด มีการจัดพนักงานรักษาความสะอาดรับผิดชอบครอบคลุม

พื้นที่ของอาคารอย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ และรณรงค์ให้นิสิต

และบุคลากรร่วมกันรักษาความสะอาดเป็นระยะๆ รวมทั้งมีระบบการจัดการกับขยะ และจัดพื้นที่

ทิง้ขยะไว้อย่างเป็นระบบ 

 ด้านการรักษาความปลอดภัย มีการจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยรับผิดชอบ

ครอบคลุมพื้นที่ของอาคารอย่างเพียงพอ มรีะบบดับเพลิงครอบคลุมตามมาตรฐานการรักษาความ
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ปลอดภัยในอาคาร มีการซักซ้อมเหตุฉุกเฉิน และมีการเฝ้าระวังทรัพย์สินสูญหายโดยการติดตั้ง

กล้องวงจรปิด แต่ยังไม่สามารถติดตั้งได้ครอบคลุมทุกจุดของอาคาร และมีทรัพย์สินหลายรายการ

สูญหายไปจากวิทยาลัยและยังไม่สามารถติดตามกลับคืนมาได้ 

 ด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยมีมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการ

รณรงค์ไม่ใช้กล่องโฟม ในส่วนของวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว และมีการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนและการท า

กิจกรรมของนิสิต มลีานกิจกรรมนิสิต และหอ้งกิจกรรมส าหรับสโมสรนิสิต และชุมนุมทางวิชาการ

ต่างๆ ของคณะ  

 ด้านการจัดระเบียบภายในส านักงานและหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ มีการด าเนิน

โครงการ Big Cleaning Day เป็นประจ าทุกปี โดยการท า 5 ส. ทั้งห้องปฏิบัติงาน ห้องเรียน และ

หอ้งปฏิบัติการ และมีการรณรงค ์ตดิตามการท า 5 ส. อย่างตอ่เนื่อง 

 ด้านการให้บริการสุขภาพ มีหน่วยบริการสุขภาพและปฐมพยาบาลประจ าวิทยาลัย 

รับผิดชอบโดยฝ่ายกิจการนิสิต โดยมียาสามัญประจ าบ้านและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลพื้นฐานไว้

ให้บริการนิสิตและบุคลากร  และในระดับมหาวิทยาลัยมีศูนย์การแพทย์ให้บริการตรวจ

รักษาพยาบาลแก่นิสิต พร้อมทั้งมีระบบส่งตอ่ผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลพะเยา ที่นิสิตสามารถใช้สิทธิ์

การรักษาพยาบาลได้ นอกจากนั้นยังมีการรณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับ

การส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยอย่างตอ่เนื่อง 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ส ารวจความตอ้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย  

และประสานงานกับหนว่ยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมเชงิสุขอนามัยและ

มาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อก าหนด 

2. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนิสติ ด้านสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและ 

มาตรฐานความปลอดภัย  และน าผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

3. ร่วมกับหนว่ยงานที่รับผดิชอบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความ 

ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดแนวปฏิบัติที่ดี  

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัย สถานที่และความ

ปลอดภัย ส าหรับนิสิตและบุคลากร [1] [2] และในส่วนของวิทยาลัยการศึกษาได้รับผิดชอบดูแล

สถานที่ในบริเวณส่วนของวิทยาลัยการศกึษา [3]     
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เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. แนวนโยบายเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยพะเยา  

2. ภาพสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัย และสถานที่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. ภาพถ่ายสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัย สถานที่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

ของวิทยาลัยการศกึษา 
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AUN.11 การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและการสอน  (Quality Assurance of 

Teaching and Learning Process) 

 

ค าอธิบาย 

 หลักสูตรพึงมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินการหลักสูตรตั้งแต่การวางแผน

ด าเนินการ การกระตุ้นสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ การตรวจสอบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่องเพื่อประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 
 

เกณฑ์ย่อย 

11 การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการ

สอน 

1 2 3 4 5 6 7 

11.1 ผูส้อนทุกคนมสี่วนรว่มในการพัฒนา ทบทวน 

และปรับปรุงหลักสูตร  

  √     

11.2 นิสติมสี่วนรว่มในการพัฒนา ทบทวน และ

ปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร  

 √      

11.3 ตลาดแรงงานมสี่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน 

และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร [ 

 √   

 

   

11.4 มีการประเมินหลักสูตรสม่ าเสมอในช่วงเวลาที่

เหมาะสม  

 √      

11.5 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็น

ระบบโดยนิสิต  

  √     

11.6 มีการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย

มาใช้ในการปรับปรุง  

 √      

11.7 มีการประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องของกระบวนการการเรียนและการสอน 

รูปแบบและวิธีการประเมิน  

  √     

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion) 2 
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11.1  ผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้สอนทุกคนในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา แนวทางการปรับปรุงพร้อมทั้ง

ทบทวนหลักสูตรในการประชุมรายวิชา และการประชุมเพื่อจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

การประชุมเพื่อพัฒนาและทบทวนหลักสูตรอาจมีรูปแบบของการปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนเพื่อให้เหมาะสมกับหลักสูตรโดยมีการรวบรวมเพื่อสะท้อนแนวทางการพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการศึกษาแต่ละปีการศึกษาผ่านการจัดท ารายงานการด าเนินการของหลักสูตร 

(มคอ.7) ที่แสดงถึงการมีสว่นร่วมในการพัฒนา ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร 

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายงานการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)   

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. มีการน าผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และผลการด าเนินการของหลักสูตร 

(มคอ.7) ประจ าปีการศึกษาผล เข้าพิจารณาทบทวนในที่ประชุมคณะกรรรมการประกันคุณภาพ

การศกึษาของคณะและที่ประชุมคณะกรรรมการประจ าคณะ 

2. พัฒนาระบบหรือกลไกการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างชัดเจน และก าหนดแนว

ทางการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพของหลักสูตรอย่างเป็น

รูปธรรม 

3. น าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มาประกอบการพิจารณา

ทบทวนหลักสูตร และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีกว่าที่ก าหนดไว้ เพื่อให้

ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  
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11.2 นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร 

 

ผลการด าเนินงาน 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาได้มีการประกันคุณภาพ

หลักสูตร [1] โดยระบุให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ

หลักสูตร และน ารายงานผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาหลักสูตรต่อไปได้  

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนการสอนให้มาก

ขึน้ เพื่อน าผลประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

และสะท้อนถึงความตอ้งการหรอืความคาดหวังของผูเ้รียนมากขึ้น   

2. มีการน าผลประเมินการเรียนการสอน เข้าพิจารณาทบทวนในที่ประชุมสาขาวิชา และ

คณะกรรรมการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะ 

3. จัดระบบการประเมินให้มีประเด็นครอบคลุมวัตถุประสงค์หลักสูตรและผลการเรียนรู้

ที่คาดหวังจากผู้เรียน เพื่อน าผลประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียน

การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่

สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  

 

11.3 ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร 

 

ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษา ได้ให้ความส าคัญกับตลาดแรงงานในการมี

ส่วนรว่มในการพัฒนา ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายของวิทยาลัยการศกึษา โดยใช้ผล

การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต [1] ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต [2] โดยน าข้อมูลมาใช้

ในการพิจารณารายวิชาที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มา

ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท างานต่อไป  
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เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายงานผลการส ารวจภาวะการมงีานท าของบัณฑิต 

2. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

หลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานด้านคอมพิวเตอร์ มีการวางแผนการด าเนินงาน และ

ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับอย่างเพียงพอต่อการน ามาใช้ประกอบการปรับปรุง

หลักสูตร 

2. มีการน าผลประเมินการเรียนการสอน เข้าพิจารณาทบทวนในที่ประชุมสาขาวิชา 

คณะกรรรมการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะ และคณะกรรรมการประจ าคณะ 

3. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ กระตุ้นให้พัฒนาคุณภาพการ

ด าเนนิงานให้ดีกว่าที่คาดหวังไว้ และน าผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม้ีคุณภาพ 

 

11.4 มีการประเมินหลักสูตรสม่ าเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 

ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา เป็นหลักสูตรปรับปรุงในปี พ.ศ. 2555 โดย

มีก าหนดการที่จะปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาของหลักสูตรที่จะต้องมี

การประเมิน แต่หลักสูตรมีวิธีการประเมินหลักสูตรเป็นระยะๆ โดยศึกษาจากผลการด าเนินการ

ของหลักสูตร (มคอ.7) [1] ในแต่ละปีการศึกษา 

 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. พัฒนาระบบการประเมินหลักสูตร และวางแผนจัดการประเมินตามรอบเวลาที่

ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และตามกรอบ มคอ. 
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2. มีการจัดประเมนิหลักสูตร โดยผู้มีสว่นได้ส่วนเสียครบทุกกลุ่ม 

3. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ กระตุ้นให้พัฒนาคุณภาพการ

ด าเนนิงานให้ดีกว่าที่คาดหวังไว้ และน าผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม้ีคุณภาพ 

 

11.5 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดยนิสิต 

 

ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มีแนวทางที่จะประเมินรายวิชาและ

หลักสูตรตามรอบระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้ระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ

หลักสูตร [1] 

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการ

ด าเนนิการของหลักสูตร 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนการสอนให้มาก

ขึน้ เพื่อน าผลประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

และสะท้อนถึงความตอ้งการหรอืความคาดหวังของผูเ้รียนมากขึ้น   

2. จัดระบบการประเมินให้มีประเด็นครอบคลุมวัตถุประสงค์หลักสูตรและผลการเรียนรู้

ที่คาดหวังจากผู้เรียน เพื่อน าผลประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียน

การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่

สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  
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11.6 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุง 

 

ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ได้ใช้ข้อมูลจากความพึงพอใจของนายจ้าง

และของนสิิตมาเป็นข้อมูลป้อนกลับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร [1] 

และมีแนวทางที่จะประเมินรายวิชาและหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตร ในปี

การศกึษา 2559 ซึ่งได้ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) [2] 

 

เอกสารสนุบสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างและของนสิิต 

2. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการ

ด าเนนิการของหลักสูตร 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วนทุกกลุ่ม และพัฒนาระบบ

กลไกในการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีข้อมูล

ป้อนกลับเพียงพอต่อการปรับปรุงหลักสูตร  

2. ก าหนดแนวทางการน าข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่

คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้  

 

11.7 การประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของกระบวนการการเรียนและการ

สอน รูปแบบและวิธีการประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา ได้ก าหนดการประกันคุณภาพกระบวนการ

เรียนการสอน รูปแบบและวิธีประเมินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 

(มคอ.2) [1] ที่ระบุแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.

3) ที่ระบุและวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ การจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
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ของรายวิชา (มคอ.5) เพื่อสะท้อนคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และการจัดท ารายงานการ

ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ที่สะท้อนภาพรวมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมิน

ประจ าภาคการศกึษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

2. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

3. รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

4. รายงานการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. วางแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศกึษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. มีการจัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรในแตป่ีการศึกษา  

3. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษานที่ก าหนดไว้ 

กระตุ้นให้พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้ดีกว่าที่คาดหวัง ไว้ และน าผลมาปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรใหม้ีคุณภาพ 
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AUN.12 การพัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities) 

 

ค าอธิบาย 

 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของหลักสูตร มีความรู้  ความสามารถ

เพียงพอ และเหมาะสมกับงาน และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  พึงมีแผนการพัฒนา

บุคลากรที่เพียงพอ เหมาะสม และชัดเจน เป็นไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล หลักสูตร และ

หนว่ยงานโดยมีระบบการระบุความตอ้งการ 
 

เกณฑ์ย่อย 

12 การพัฒนาบุคลากร 1 2 3 4 5 6 7 

12.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนที่ชัดเจนตามความตอ้งการในการ

อบรมและพัฒนา  

  √     

12.2 มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุนเพียงพอกับความ

ต้องการที่ระบุ  

 √      

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion) 2 

 

12.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ชัดเจนตามความต้องการใน

การอบรมและพัฒนา 

ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยก าหนดให้มกีารพัฒนาตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง จ าแนกสาขา โดยจัดสรร

งบประมาณ (Bloc Grant) เพื่อพัฒนาทักษะในการท างาน  

วิทยาลัยการศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ [1] ซึ่งประกอบด้วยแผนการ

ศึกษาต่อ การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งมีการส ารวจความต้องการบุคลากรในการ
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พัฒนาด้านวิชาการและตอบสนองความต้องการในรูปแบบของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ [2] อาทิ โครงการเตรียมความพร้อมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โครงการ

อบรมนักวิจัย เป็นต้น 

นอกจากนี้ วิทยาลัยการศึกษายังเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง [3] และ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามความต้องการที่ระบุ  

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศกึษา  

2. โครงการเตรียมความพร้อมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โครงการอบรมนักวิจัย 

3. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศกึษา 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ส ารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรทุกคนในสาขาวิชา เพื่อน ามาวางแผนพัฒนา 

บุคลากร ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบการสอนในหลักสูตร เพื่อให้พนักงานสายวิชาการ

มีความรูแ้ละความสามารถเพียงพอและเหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  

2. น าผลการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในระหว่างปี พ.ศ.2555-2557 มาเป็น 

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรประจ าหลักสูตรที่จะปรับปรุงใหม่ ให้สอดคล้องกับ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่ก าหนดไว้ และมีการ 

ติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการวางแผนพัฒนาบุคลากร ที่สะท้อนถึงการ 

พัฒนาความรูค้วามสามารถของบุคลากรอย่างมปีระสิทธิภาพตามแผนที่ก าหนดไว้  
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12.2 มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพียงพอกับ

ความต้องการที่ระบุ 

ผลการด าเนินการ 

มีการประชุมส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

โครงการเตรียมความพร้อมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  โครงการอบรมนักวิจัย  และมี

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  โดยสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 

  วิทยาลัยการศึกษาจ าแนกกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนเป็น 3 ประเภท  

  ประเภทที่ 1 วิทยาลัยการศึกษาเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุนประจ าทุกปี เช่น อบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ อบรมการขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ [1] 

  ประเภทที่ 2 วิทยาลัยการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมตามความต้องการที่ระบุ โดยสาขาวิชา

สามารถจัดสรรงบประมาณที่ได้รับเพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาตนเองและนิสิตตามความประสงค์ได้ 

เชน่ โครงการศกึษาดูงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นต้น [2] 

  ประเภทที่ 3 วิทยาลัยการศึกษาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนรายบุคคลประจ าปี ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 15,000 บาทต่อคน และส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 

10,000 บาทต่อคน เพื่อให้สิทธิในการเลือกการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา

หรอืน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง [3] 

มีการประชุมส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยและ

บทความวชิาการ โครงการอบรมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โครงการศกึษาดูงานของ

สาขาวิชา และโครงการศกึษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน รายงานการสรรงบประมาณ

รายบุคคล (Block Grant) โดยสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 

 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ โครงการอบรมการขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

2. โครงการศึกษาดูงานของสาขาวิชา และโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน 
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3. รายงานการสรรงบประมาณรายบุคคล (Block Grant) 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ก าหนดมาตรการให้มีการด าเนนิการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ 

เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสริมให้พนักงานมกีารพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และเป็นไปตามความ 

ต้องการของแต่ละบุคคล ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร 

3. วางแผนการสรา้งแนวปฏิบัติที่ดีในด าเนนิการอบรมและพัฒนาบุคลากรสาย 

วิชาการ  

4. ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการวางแผนพัฒนาบุคลากร ที่สะท้อนถึงการ 

พัฒนาความรูค้วามสามารถของบุคลากรอย่างมปีระสิทธิภาพตามแผนที่ก าหนดไว้  
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AUN.13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Feedback) 

 

ค าอธิบาย 

 การมีระบบที่มีประสิทธิภาพในการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หลักสูตร (ผูเ้รียน อาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต) เป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้

หลักสูตรได้รับรู้ผลการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงพัฒนา พึงมีระบบการรับ

ข้อมูลประเมินการด าเนินการของหลักสูตรในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และน าข้อมูลป้อนกลับมา

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 

 

เกณฑ์ย่อย 

13 การพัฒนาบุคลากร 1 2 3 4 5 6 7 

13.1 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจาก

ตลาดแรงงานอย่างเพียงพอ  

 √      

13.2 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรยีน

และศษิย์เก่าอย่างเพียงพอ  

 √      

13.3 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจาก

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่าง

เพียงพอ 

 √      

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion) 2 

 

13.1 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงานอย่างเพียงพอ 

ผลการด าเนินการ 

 วิทยาลัยการศึกษามีแผนการส ารวจความคิดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากผู้เรียน 

อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรใหต้อบสนองความตอ้งการของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอย่างสม่ าเสมอ 



95 AUN-QA SAR : หลักสูตรการศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษา 

 

วิทยาลัยการศึกษาอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจาก

ตลาดแรงงานผา่นทางเว็บไซต์ โดยมีการด าเนินงานในด้านการส ารวจและเก็บข้อมูล [1] พร้อมแจ้ง

สาขาวิชาเพือ่การใชข้้อมูลที่เป็นประโยชน์ [2] 

วิทยาลัยการศึกษามีแผนการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน 

เพื่อแจ้งสาขาวิชาที่รับผดิชอบต่อไป 

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายงานการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต วทิยาลัยการศกึษา  

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศกึษาเรื่องผลส ารวจความพึง

พอใจจากผู้ใช้บัณฑิต 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน วางแผนการ

ด าเนนิงาน ก าหนดแนวทางปฏิบัติ และประกาศให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบ 

2. วางระบบการและน าข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ กระตุ้นให้พัฒนาคุณภาพการ

ด าเนินงานให้ดีกว่าที่คาดหวังไว้ มีการติดตามประเมินผล และน าผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

13.2 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรยีนและศิษย์เก่าอย่างเพียงพอ 

ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยการศึกษามีแผนการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและ

ศษิย์เก่า พรอ้มทั้งพัฒนาระบบการแจ้ง นัดหมาย และติดตอ่ประสานงาน 

วิทยาลัยการศกึษาอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศษิย์เก่า

ผ่านทางเว็บไซต์โดยมีการด าเนินงานในด้านการส ารวจและเก็บข้อมูล [1] พร้อมทั้งระบบการแจ้ง 

นัดหมาย ติดตอ่ประสานงานผ่านสื่ออนิเทอร์เน็ต [2] 
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เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน วทิยาลัยการศกึษา  

2. รายงานการส ารวจภาวะการได้งานท าของศิษย์เก่า วทิยาลัยการศกึษา 

3. http://www.cce.up.ac.th/ 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์เก่า เพื่อ

วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดแนวทางปฏิบัติ และประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้

รับทราบ 

2. วางระบบการและน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์เก่ามาปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ กระตุ้นให้พัฒนาคุณภาพการ

ด าเนินงานให้ดีกว่าที่คาดหวังไว้ มีการติดตามประเมินผล และน าผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

13.3 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่าง

เพียงพอ 

ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยการศึกษามีแผนการจัดประชุมเพื่อเก็บรวบรวมเอกสารของแต่ละหลักสูตร และ

รายงานผลการด าเนินงานต่อบุคคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ใน

การพัฒนาหลักสูตรใหม้ีประสิทธิภาพ  

  วิทยาลัยการศึกษามีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการโดยการ

จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากระบบการจัดเก็บเอกสารของแต่ละหลักสูตรที่รายงาน

ผลการด าเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เช่น รายงานการด าเนินการของรายวิชา 

(มคอ.5) รายงานการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ที่สามารถเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรได้ 
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เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. รายงานการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  

2. รายงานการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุนมาวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดแนวทางปฏิบัติ และประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มได้รับทราบ 

2. วางระบบการและน าข้อมูลป้อนกลับจากจากบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ กระตุ้นให้พัฒนาคุณภาพการ

ด าเนินงานให้ดีกว่าที่คาดหวังไว้ มีการติดตามประเมินผล และน าผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
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AUN.14 ผลผลิต (Output) 

 

ค าอธิบาย 

  คุณภาพของบัณฑิตพึงเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ผลงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนพึงสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

 

เกณฑ์ย่อย 

14 ผลผลิต 1 2 3 4 5 6 7 

14.1 อัตราการสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการ

ลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

  √     

14.2 ระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเร็จการศกึษาเป็นที่

น่าพอใจ  

√       

14.3 อัตราการได้งานท าของผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นที่

น่าพอใจ 

√       

14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรยีนเป็นที่น่า

พอใจ 

√       

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion) 1 

 

14.1 อัตราการสอบผ่านเป็นท่ีน่าพอใจและการลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ผลการด าเนินการ 

อัตราการลาออกกลางคันของนสิิตหลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา ส าหรับ

นิสติรหัส 55 มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 
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ชั้นปีที่ จ านวนนิสิตทั้งหมด 
จ านวนนิสิตลาออก

กลางคัน 
ค่าร้อยละ 

1 589 3 0.51 

2 510 15 2.94 

3 699 59 8.44 

4 607 34 5.60 

5 358 38 10.61 

รวม 2,763 149 5.39 

 

จากรายละเอียดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นิสิตรหัส 55 มีอัตราการลาออกกลางคัน คือร้อย

ละ 5.39 โดยระหว่างที่นิสิตศึกษาอยู่ วิทยาลัยการศึกษาได้ด าเนินการเพื่อป้องกันการลาออก

กลางคัน โดยการมรีะบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและส่วนตัว จึงเห็นได้ว่า 

สาขาวิชามีระบบการป้องกันการลาออกกลางคันของนิสิตและถือว่าการลาออกกลางคันดังกล่าว

เป็นจ านวนที่ยอมรับได้ 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. ค่าร้อยละของการลาออกกลางคันของนสิิต รหัส 55  

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก 

กลุ่ม  

2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให้นสิิตสามารถเรียนรู้และสอบผา่นตาม

เกณฑ ์และลดอัตราการออกกลางคันให้นอ้ยลง 

3. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ กระตุ้นให้พัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนให้ดกีว่าที่คาดหวังไว้ มีการตดิตามประเมินผล และน าผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
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14.2 ระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ 

ผลการด าเนินการ 

 นิสติวิทยาลัยการศกึษามีอัตราการส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

รหัส 
จ านวนนิสิต 

รับเข้า 

จ านวนนิสิต 

ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ตามก าหนด 

จ านวนนิสิต 

ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ลาช้า 

ค่าร้อยละของ

นิสิตที่ส าเร็จ

การศึกษาตาม

ก าหนด 

55 1,068 0 0 0 
 

 จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่านิสิตที่ส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลาที่ก าหนดมีค่าร้อยละ 0 

ของจ านวนนิสิตที่รับเข้าทั้งหมด เนื่องจากนิสิตรหัส 55 ยังไม่ส าเร็จการศึกษา โดยฝ่ายวิชาการ 

วิทยาลัยการศึกษา ได้วางแนวทางโดยการให้ค าปรึกษากับนิสิตที่ผลการเรียนต่ าเป็นระยะๆ และมี

โครงการสอนเสริมส าหรับนิสิตที่ผลการเรียนต่ า 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. ค่าร้อยละของการส าเร็จของนสิิต รหัส 55  

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา  

(ไม่ม)ี 

 

14.3 อัตราการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ 

ผลการด าเนินการ 

นิสิต รหัส 55 ยังไม่ส าเร็จการศึกษา แต่วิทยาลัยการศึกษามีการวางแผนในการติดตาม

การได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยมีการจัดท าโปรแกรมฐานข้อมูลนิสิตฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ซึ่งจะมีรายละเอียดที่อยู่ปัจจุบัน และการติดต่อนิสิต ซึ่งสามารถใช้ในการติดตามนิสิตได้

เมื่อส าเร็จการศึกษา 
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เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. โปรแกรมฐานข้อมูลฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา  

(ไม่ม)ี 

 

14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรยีนเป็นท่ีน่าพอใจ 

ผลการด าเนินการ 

 วิทยาลัยการศึกษา ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนให้อาจารย์ได้ด าเนินงานวิจัย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และนอกจากนี้วิทยาลัยการศึกษา ยังส่งเสริม

สนับสนุนให้หาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ และยังไม่มี

ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ส าหรับนิสิตมีทักษะการจัดท าวิจัยก่อนจบ

การศกึษาในรายวิชา IS แตย่ังไม่มีผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์เช่นกัน 

 

เอกสารสนับสนุน 

ล าดับที่ หลักฐาน 

1. นโยบายการด าเนินงานวิจัยของวิทยาลัยการศกึษา  

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชาท าวิจัย ที่มคีวามสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ส่งเสริมให้นสิิตท าวิจัยหรือพัฒนาโครงงาน ที่มคีวามสอดคล้องกับความตอ้งการ

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

3. ท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและการเผยแพรต่ีพิมพ์บทความทางวิชาการ มี

ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผน มีการติดตามประเมินผล และน าผลมา

ปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
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AUN. 15 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction) 

ค าอธิบาย 

 หลักสูตรพึงมีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับและวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่มีการวิเคราะห์ เพื่อการวางแนวนโยบายการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีความพึงพอใจหลักสูตรและคุณภาพบัณฑติของหลักสูตร 
  

เกณฑ์ย่อย 

15 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 2 3 4 5 6 7 

15.1 ข้อมูลป้อนกลับจากผูม้ีสว่นได้สว่นเสียเป็นที่น่า

พอใจ 

 √      

 ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion) 2 
 

ผลการด าเนินการ 

 วิทยาลัยการศึกษา ใช้ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders 

Satisfaction) โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

 1. วางแผนการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกหลักสูตร ทุกวงรอบปี โดย

ประเมินดา้นความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณ์ (บุคลิกภาพ) 

  1.1 ด้านความรู้ ประเมินความรู้เฉพาะวิชาชีพ ความรู้พื้นฐานทั่วไป ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น

ส าหรับวิชาชีพ 

  1.2 ด้านทักษะ ประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ทักษะการท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย ทักษะการปรับตัว ทักษะการ

คิดวิเคราะห ์ทักษะการคิดสังเคราะห ์การเชื่อมโยงหลักการ ทฤษฎีสูก่ารปฏิบัติ 

  1.3 ด้านทัศนคติ ประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพ ทัศนคติต่อบทบาทของวิชาชีพ ทัศนคติต่องาน

ตามหนา้ที ่

  1.4 คุณลักษณ์ (บุคลิกภาพ) ประเมินความสุขุม รอบคอบ ความมุ่งมั่นต่อผลสัมฤทธิ์ของ

งาน ความซื่อสัตย์ ความอดทน อดกลั้น ความสุภาพ เรียบร้อย ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย ความมเีหตุ มีผล การครองตน 

 2. เก็บรวมรวบข้อมูลจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย โดย 

  2.1 กระบวนการวิจัย (ร้อยละ 20 ของกลุ่มประชากร) ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

รวมทั้ง 
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  2.2 เปิดรับข้อมูลตามช่องทางตา่ง ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

  2.3 จัดประชุม หรอืส ารวจความคดิเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

 3. ประมวลผลการประเมินของแตล่ะหลักสูตร 

 4. ประเมินแผนการประเมนิความพงึพอใจ 

 5. น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนสู่การปรับปรุง

ในปีตอ่ไป (ขณะนีอ้ยู่ระหว่างขัน้ตอนที่ 1 วางแผนการประเมนิ) 
 

15.1 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นท่ีน่าพอใจ 

 

ผลการด าเนินการ 

วิทยาลัยการศึกษามีการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และส ารวจคุณภาพบัณฑิตจากนายจ้าง โดยใช้

กระบวนการวิจัย และน าข้อมูลเพื่อให้สาขาวิชาน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มปีระสิทธิภาพต่อไป ดังนี้  

1. สรุปทั้งหมด ทุกการด าเนินงานว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับใด 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นอย่างไร กับหลักสูตร สามารถบอกจุดอ่อนและจุดแข็ง

ของหลักสูตรได้ 

วิทยาลัยการศึกษา มีแผนการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และส ารวจคุณภาพบัณฑิตจากนายจ้าง (อยู่ระหว่างการ

วางแผนด าเนินการ) โดยใช้กระบวนการวิจัย  และน าข้อมูลเพื่อให้สาขาวิชาน าไปปรับปรุงการ

จัดการเรยีนการสอนของหลักสูตรตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป  

-ยังไม่มีผลการป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน  

-ยังไม่มีผลการป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เนื่องจากอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

(นิสติที่เรียนหลักสูตรนี้ ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4) 

 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ศกึษาและก าหนดตัวผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ครบถ้วนตามกระบวนการในห่วงโซ่แห่ง

คุณค่าของการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยการน าผลส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้ในการออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตของ

หลักสูตร ให้ครอบคลุมอย่างเหมาะสม 
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3. จัดระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับและระบบการวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย และมีการก าหนดแนวทางการน าผลข้อมูลย้อนกลับมาวางแนวแผนและก าหนดนโยบาย

การการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม   

4. ส่งเสริมให้มีการจัดระบบและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย ให้มี

คุณภาพตามที่ตัง้ไว้  
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สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA 

 

เกณฑ ์AUN QA คะแนน 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 4 

AUN. 2 ขอ้ก าหนดของหลักสูตร (Program Specification) 4 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content) 3 

AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy) 4 

AUN. 5 การประเมินผูเ้รียน (Student Assessment) 4 

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 4 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 3 

AUN. 8 คุณภาพผูเ้รียน (Student Quality) 4 

AUN. 9 การสนับสนุนและการให้ค าปรึกษาผูเ้รียน (Student Advice and 

Support) 

4 

AUN. 10 สิง่อ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and 

Infrastructure) 

3 

AUN. 11 การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและการสอน (Quality 

Assurance of Teaching and Learning Process) 

2 

AUN. 12 การพัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities) 2 

AUN. 13 ข้อมูลป้อนกลับจากผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย (Stakeholders Feedback) 2 

AUN. 14 ผลผลิต (Output) 1 

AUN. 15 ความพงึพอใจของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction) 2 

รวม 46 

ผลประเมินเฉลี่ยของหลักสูตรการศึกษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา  3.07 

ผลประเมิน : ระดับ 3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรอืมีการด าเนินการแตย่ังไม่ครบถ้วน 
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รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวชิาการศกึษา 

 

ณะกรรมการประเมนิระดับหลักสูตร 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ  คณะแพทยศาสตร์ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม  คณะศิลปศาสตร์ 

3.  ดร.จติติมา  กาวีระ     คณะศิลปศาสตร์ 

 

เสนอต่อ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

วทิยาลัยการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศึกษา 2557  

 

 

 

 

รายงานผล วันที่...28...เดือน..กันยายน..พ.ศ..2558... 
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บทสรุปผู้บรหิาร 

 

 คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษา ได้ท าการ

ประเมินคุณภาพของหลักสูตร  สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้  

 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เกณฑ์การประเมนิ......4..........ขอ้ ผลการประเมิน

คือ....ผ่าน..... 

 องค์ประกอบที่ 2  ด าเนนิการโดยใช้แนวทางการประกันคุณภาพของ AUN-QA (ภาค

ภาษาไทย)  ประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี้ (AUN.1- AUN.15)  

 

ตัวบ่งชี้ที่ /เกณฑ์ คะแนนผลการประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 ขอ้ก าหนดของหลักสูตร 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3 โครงสรา้งและเนื้อหาของหลักสูตร 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4 กลยุทธ์การเรียนการสอน 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5 การประเมินผู้เรียน 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 2 

ตัวบ่งชีท้ี่ 8 .คุณภาพผูเ้รียน 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 9 การสนับสนุนและใหค้ าปรึกษาผูเ้รียน 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 10 .สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 11 การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน 2 

ตัวบ่งชีท้ี่ 12 การพัฒนาบุคลากร 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 2 

ตัวบ่งชีท้ี่ 14 ผลผลติ 1 

ตัวบ่งชีท้ี่ 15 ความพึงพอใจของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 2 
 

โดยมีจุดที่ควรพัฒนา คือ 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 1  

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1  

ผลการด าเนนิงานตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

ผ่าน 

 

ไม่ผ่าน 

× 

1. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร    

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    

3. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร -  

4. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอน -  

5. คุณสมบัตขิองอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์หลักและอาจารยท่ี์ปรึกษาการค้นควา้อิสระ -  

6. คุณสมบัตขิองอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม(ถ้ามี) -  

7. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์   -  

8. การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา -  

9. ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศกึษา -  

10. อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศกึษามผีลงานวจิัยอยา่ง

ตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ 

-  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด    

12.การด าเนนิงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   

 สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ

ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบที่ 1 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 
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ส่วนที่ 2  

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2  

การพัฒนาคณุภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) 

องค์ประกอบที่ 2  การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาค

ภาษาไทย) 

ระดับหลักสูตร....หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษา 

วิทยาลัยการศึกษา 

No. Criteria 

 

คะแนน

ประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

1 Expected learning outcome 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

  

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and translated into the programme [3] 

การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมคีวามชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตร [3] 

4 3 

1.2 The programme promotes life-long learning [1] 

หลักสูตรสง่เสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ [1] 

4 4 

1.3 The expected learning outcomes cover both generic and specialised skills and knowledge [2] 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทัง้ความรู้และทักษะทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง [2] 

4 3 

1.4 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders [3] 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [3] 

3 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

2 Programme Specification 

ข้อก าหนดของหลักสูตร 
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No. Criteria 

 

คะแนน

ประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

2.1 The university uses programme specification [1] 

มหาวิทยาลัยใช้ข้อก าหนดของหลกัสตูร [1] 

4 4 

2.2 The programme specification shows the expected learning outcomes and how these can be achieved [1,2,3] 

ข้อก าหนดของหลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการท าใหบ้รรลุเป้าหมาย [1,2,3] 

4 3 

2.3 The programme specification is informative, communicated, and made available to the stakeholders [1,3] 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเขา้ถึงและรับรูข้้อก าหนดของหลกัสูตรได้ [1,3] 

4 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

3 Programme Structure and Content 

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

  

3.1 The programme content shows a good balance between generic and specialised skills and 

knowledge [1] 

เนือ้หาของหลกัสตูรแสดงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความรู้และทกัษะทั่วไปกบัความรู้และทกัษะเฉพาะทาง [1] 

3 3 

3.2 The programme reflects the vision and mission of the university [2] 

หลักสูตรมคีวามสอดคล้องกับวิสัยทศัน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [2] 

 

3 3 

3.3 The contribution made by each course to achieving the learning outcomes is clear [3] 

แต่ละรายวิชาในหลักสตูรมีส่วนรว่มชดัเจนในการท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั [3] 

3 2 

3.4 The programme is coherent and all subjects and courses have been integrated [4] 

หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงมกีารบูรณาการเนือ้หาระหว่างรายวิชา[4] 

3 2 

3.5 The programme shows breadth and depth [5] 

หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงทัง้ความกว้างและความลกึทางวิชาการ[5] 

3 3 
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No. Criteria 

 

คะแนน

ประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

3.6 The programme clearly shows the basic courses, intermediate courses, specialised courses and the final 

project, thesis or dissertation [6] 

หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง จนถงึรายวิชาเฉพาะทางรวมถึงการท าโครงงาน หรือ

วิทยานิพนธ์[6] 

3 3 

3.7 The programme content is up-to-date [1] 

เนือ้หาของหลกัสูตรมีความทันสมัย[1] 

3 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 3 3 

4 Teaching and Learning Strategy 

กลยุทธ์การเรียนการสอน 

  

4.1 The faculty or department has a clear teaching and learning strategy [5] 

ผู้สอนหรือภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนและการสอนที่ชดัเจน[5] 

3 4 

4.2 The teaching and learning strategy enables students to acquire and use knowledge academically [2,6] 

กลยุทธ์การเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนได้ความรูแ้ละสามารถใชค้วามรูใ้นเชิงวิชาการ[2,6] 

4 3 

4.3 The teaching and learning strategy is student oriented and stimulates quality learning [3,4] 

กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้ค านงึถงึผู้เรียนและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ[3,4] 

4 3 

4.4 The teaching and learning strategy stimulates action learning and facilitates learning to learn [1] 

กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัตแิละสนบัสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้ [1] 

3 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

5 Student Assessment 

การประเมนิผู้เรยีน 

  

5.1 Student assessment covers student entrance, student progress and exit tests [1] 

มีการประเมินตั้งแต่การรับเข้า การตดิตามความก้าวหน้าระหว่างศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษา[1] 

4 4 
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No. Criteria 

 

คะแนน

ประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

5.2 The assessment is criterion-referenced [2] 

การประเมินมีเกณฑ์อ้างองิ[2] 

4 4 

5.3 Student assessment uses a variety of methods [3,5] 

การประเมินใช้วธิีการที่หลากหลาย[3,5] 

4 4 

5.4 Student assessment reflects the expected learning outcomes and the content of the programme [3] 

การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนือ้หาของหลกัสูตร[3] 

4 3 

5.5 The criteria for assessment are explicit and well known [3,6] 

เกณฑ์ที่ใช้ประเมินมคีวามชัดเจนและเป็นที่รับรู[้3,6] 

4 3 

5.6 The assessment methods cover the objectives of the curriculum [4] 

วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร[4] 

4 2 

5.7 The standards applied in the assessment are explicit and consistent [7,8,9,10] 

มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้นคงวา[7,8,9,10] 

4 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

6. Academic Staff Quality 

คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ 

  

6.1 The staff are competent for their tasks [1] 

บุคลากรมคีวามสามารถในงานของตน[1] 

4 3 

6.2 The staff are sufficient to deliver the curriculum adequately [2] 

มีบุคลากรเพียงพอที่จะท างานตามกจิกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร[2] 

4 3 

6.3 Recruitment and promotion are based on academic merits [3] 

การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนต าแหนง่เป็นไปตามความสามารถเชงิวิชาการ[3] 

4 3 
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No. Criteria 

 

คะแนน

ประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

6.4 The roles and relationship of staff members are well defined and understood [4] 

มีการก าหนดบทบาทและความสัมพันธเ์ชิงหน้าที่ระหว่างบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรง[4]  

4 3 

6.5 Duties allocated are appropriate to qualifications, experience and skills [5] 

มีการมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ[5] 

4 3 

6.6 Staff workload and incentive systems are designed to support the quality of teaching and learning [6] 

มีภาระงานบคุลากรและระบบจูงใจทีส่นับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน[6] 

4 3 

6.7 Accountability of the staff members is well regulated [7] 

มีการก ากับดูแลความรับผดิชอบต่องานในหน้าที่ของบุคลากร[7] 

4 3 

6.8 There are provisions for review, consultation and redeployment [8] 

มีกระบวนการทบทวน ปรกึษาหารือ และปรับการมอบหมายงาน[8] 

4 3 

6.9 Termination and retirement are planned and well implemented [9] 

มีการวางแผนและปฏบิัติตามแผนในเร่ืองการสิ้นสุดการจ้าง และการเกษียณอายุงาน[9] 

4 3 

6.10 There is an efficient appraisal system [10] 

มีระบบการประเมินที่มปีระสิทธิภาพ[10] 

4 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

7 Support Staff Quality 

คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

  

7.1 The library staff are competent and adequate in providing a satisfactory level of service 

บุคลากรห้องสมดุมีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

3 2 

7.2 The laboratory staff are competent and adequate in providing a satisfactory level of service 

บุคลากรห้องปฏบิัติการมคีวามสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

3 2 
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No. Criteria 

 

คะแนน

ประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

7.3 The computer facility staff are competent and adequate in providing a satisfactory level of service  

บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มคีวามสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะใหบ้รกิารอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

3 2 

7.4 The student services staff are competent and adequate in providing a satisfactory level of service 

บุคลากรงานบริการนิสิตมีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

3 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 3 2 

8 Student Quality 

คุณภาพผู้เรียน 

  

8.1 There is a clear student intake policy 

มีนโยบายในการรับผูเ้รียนเข้าศกึษาทีช่ัดเจน 

3 4 

8.2 The student admission process is adequate 

มีกระบวนการในการรับเข้าศกึษาที่เหมาะสม 

3 3 

8.3 The actual study load is in line with the prescribed load 

ภาระการเรียนของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับภาระการเรียนที่ระบุในหลกัสูตร 

3 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

9 Student Advice and Support 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาผู้เรยีน 

  

9.1 There is an adequate student progress monitoring system [1] 

มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างเหมาะสม[1] 

4 4 

9.2 Students get adequate academic advice, support and feedback on their performance [1] 

ผู้เรียนได้รับค าปรกึษาและการส่งเสรมิด้านการเรียน รวมทั้งข้อมลูป้อนกลบัเกี่ยวกับผลการศึกษาอย่างเพียงพอ [1] 

4 3 

9.3 Mentoring for students is adequate [1] 4 3 
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No. Criteria 

 

คะแนน

ประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

ผู้เรียนได้รับการดูแลแนะน าอย่างเพียงพอ[1] 

 

9.4 The physical, social and psychological environment for the student is satisfactory [2] 

ผู้เรียนพอใจในสภาพแวดล้อม ทัง้ทางกายภาพ สงัคม และจิตใจ[2] 

4 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

10 Facilities and Infrastructure 

สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 

  

10.1 The lecture facilities (lecture halls, small course rooms) are adequate [1] 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการสอน (ห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียน) เพียงพอ[1] 

4 3 

10.2 The library is adequate and up-to-date [3,4] 

มีห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย[3,4] 

4 3 

10.3 The laboratories are adequate and up-to-date [1,2] 

มีห้องปฏิบัติการเพียงพอและทันสมัย[1,2] 

4 3 

10.4 The computer facilities are adequate and up-to-date [1,5,6] 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอและทันสมัย[1,5,6] 

3 2 

10.5 Environmental health and safety standards meet requirements in all aspects [7] 

สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปตามข้อก าหนดในทุกด้าน[7] 

 

3 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 

 

3 3 

11 Quality Assurance of Teaching and Learning Process   
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No. Criteria 

 

คะแนน

ประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน 

11.1 The curriculum is developed by all teaching staff members [1] 

ผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลกัสูตร[1] 

3 3 

11.2 The curriculum development involves students [1] 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสตูรของหลักสตูร[1] 

3 2 

11.3 The curriculum development involves the labour market [1] 

ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร[1] 

3 2 

11.4 The curriculum is regularly evaluated at reasonable time periods [2] 

มีการประเมินหลกัสูตรสม่ าเสมอในชว่งเวลาที่เหมาะสม[2] 

3 2 

11.5 Courses and curriculum are subject to structured student evaluation [3] 

รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดยผู้เรียน[3] 

3 3 

11.6 Feedback from various stakeholders is used for improvement [3] 

มีการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใชใ้นการปรับปรุง[3] 

3 2 

11.7 The teaching and learning process, assessment schemes, the assessment methods and the assessment itself 

are always subject to quality assurance and continuous improvement [3] 

มีการประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการการเรียนและการสอน รูปแบบและวิธกีารการ

ประเมิน[3] 

3 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 2 2 

12 Staff Development Activities 

การพัฒนาบุคลากร 

  

12.1 There is a clear plan on the needs for training and development of both academic and support staff [1] 4 3 
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No. Criteria 

 

คะแนน

ประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

มีแผนพัฒนาบคุลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนนุที่ชัดเจนตามความต้องการในการอบรมและพฒันา[1] 

12.2 The training and development activities for both academic and support staff are adequate to the identified 

needs [2] 

มีกิจกรรมการอบรมและพฒันาบคุลากรทั้งสายวชิาการและสายสนับสนนุเพียงพอกับความต้องการที่ระบุ[2] 

 

4 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 2 3 

13 Stakeholders Feedback  

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  

13.1 There is adequate structured feedback from the labour market 

มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน อย่างเพียงพอ 

3 2 

13.2 There is adequate structured feedback from the students and alumni 

มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษยเ์ก่าอย่างเพียงพอ 

3 2 

13.3 There is adequate structured feedback from the staff 

มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุนอย่างเพียงพอ 

2 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 2 2 

14 Output 

ผลผลิต 

  

14.1 The pass rate is satisfactory and dropout rate is of acceptable level 

อัตราการสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3 3 

14.2 Average time to graduate is satisfactory 

ระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเร็จการศกึษาเป็นที่น่าพอใจ 

3 1 
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No. Criteria 

 

คะแนน

ประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

14.3 Employability of graduates is satisfactory 

อัตราการไดง้านของผู้ส าเร็จการศกึษาเป็นที่นา่พอใจ 

2 1 

14.4 The level of research activities by academic staff and students is satisfactory 

ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่นา่พอใจ 

1 1 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 1 1 

15 Stakeholders Satisfaction 

ความพึงพอใจของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

  

15.1 The feedback from stakeholders is satisfactory 

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีเป็นที่นา่พอใจ 

3 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 2 2 

 Overall verdict  การตัดสินในภาพรวม   

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 

AUN. 1.1 การบูรณการศาสตรท์างด้านวิชาชีพครูกับวิชาชีพเอกให้สอดคล้องกันและสามารถน าไป

ประยุกต์ใชไ้ด้จริง 

AUN. 1.3, AUN. 1.4 –ขาดการวิเคราะหข์้อมูลผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

- จัดท าระบบวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรูท้ี่เกิดใหส้ะท้อนความต้องการของ

ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอย่างแท้จรงิ เพื่อน าผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

-การบูรณการศาสตร์ทางด้านวิชาชีพครูกับวิชาชีพเอกให้สอดคล้องกันและสามารถน าไป

ประยุกต์ใชไ้ด้จริง 
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AUN. 2.2 – ควรเพิ่มกิจกรรมการบูรณาการวิชาชีพความเป็นครูเข้ากับวิชาเอก 

- ส่งเสริมกลยุทธ์การสอนวิชาเอกที่มปีระสิทธิภาพ 

– ระบุวิธีการน าผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังใหไ้ปถึงเป้าหมายที่วางไว้ 

- แสดงให้เห็นความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กระบวนการเรียนการสอน และวิธีการ

ประเมินผล โดยแสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลใหชั้ดเจน 

AUN. 2.3 จัดท าโปรแกรมโปรไฟล์ของหลักสูตรที่แสดงสาระส าคัญตามเกณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่ใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลในช่องทางตา่ง ๆ เช่น เอกสารเผยแพร่เวปไซต์ 

ฯลฯ 

AUN. 3.1 ปรับตารางการจัดการเรียนการสอนและกลยุทธ์การจัดการเรยีนการสอนระหว่าง

รายวิชาของหมวดวิชาเอก และวิชาชีพครู ใหเ้หมาะสมเพื่อลดความตึงเครียดใหก้ับนิสติ 

AUN. 3.3 -สร้างกระบวนการแปลงผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังเป็นรายวิชาให้เห็นภาพอย่างชัดเจน 

เพื่อให้สามารถประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างชัดเจนขึน้ 

-สร้างระบบและกระบวนการและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนรว่มกันระหว่างวิชาชีพครูและ

วิชาเอก 

AUN. 3.4 การบูรณการศาสตร์ทางด้านวิชาชีพครูกับวิชาชีพเอกให้สอดคล้องกันและสามารถน าไป

ประยุกต์ใชไ้ด้จริง 

AUN. 3.7 น าผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจต่อหลักสูตรจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมาใช้เป็นข้อมูล

พืน้ฐานในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อสะท้อนถึงความทันสมัยของหลักสูตรและสนองความต้องการ

ของผู้ใชบ้ัณฑติ 

AUN. 4.2 เน้นการบูรณาการวิชาเอกกับวิชาชีพครูไปประยุกต์ใชใ้นการสอนจรงิได้ 

AUN. 4.3 เน้นการบูรณาการวิชาเอกกับวิชาชีพครูไปประยุกต์ใชใ้นการสอนจรงิได้ 

AUN. 4.4 เพิ่มการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติโดยเฉพาะวิชาชีพครูจริง 
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AUN. 5.4 วิเคราะหผ์ลการประเมินนสิิตเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหาของ

หลักสูตรและน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 

AUN. 6.1 จัดสรรบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิดา้นการสอนในสาขาวิชา เช่น ดา้นการสอน

ภาษาไทย ด้านการสอนฟิกส์ 

AUN. 6.2 จัดสรรบุคลากรสายวิชาการให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งปริญญาตรี โท 

เอก 

AUN. 8.3 ปรับตารางการจัดการเรียนการสอนและกลยุทธ์การจัดการเรยีนการสอนระหว่าง

รายวิชาของหมวดวิชาเอก และวิชาชีพครู ใหเ้หมาะสมเพื่อลดความตึงเครียดใหก้ับนิสติ 

AUN. 10. คณะกรรมการพิจารณาจากเกณฑ์คุรุสภา ซึ่งพิจารณาจากความเพียงพอ อย่างไรก็ตาม

คุรุสภาไม่ได้พิจารณาตามความทันสมัย ดังนัน้คณะควรพิจารณาเรื่องความทันสมัยของสิ่งอ านวย

ความสะดวกต่าง ๆ ด้วย 

AUN. 11 จัดท าระบบป้อนกลับผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวชิาคณติศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 

1 หลักสูตรไม่ ได้และประจ าหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์  

มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 คน ได้แก่ 

1. นางสาวดรุณี อภัยกาวี 

2. นางสาวพัชรพรรณ จ านงนจิ 

3. นางสาวศรัณยา  ฟองจันทร์ 

ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ครบระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรและมีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตรให้

เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการสอนของ

รายวิชาต่างๆ ด้วย 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3 

ส่วน 2 หนา้ 219-220) 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

อย่างนอ้ย 2 คน) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์  

มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี ้

1. นางสาวดรุณี อภัยกาวี   

   วุฒิการศกึษา กศ.ม.(วัดผลการศกึษา), ค.บ.(คณิตศาสตร์)                   

2. นางสาวพัชรพรรณ จ านงนจิ 

   วุฒิการศกึษา วท.ม.(คณิตศาสตร์), วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

3. นางสาวศรัณยา  ฟองจันทร์ 

   วุฒิการศกึษา วท.ม.(คณิตศาสตร์), วท.บ.(คณิตศาสตร)์ 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

เล่มหลักสูตรการศกึษาบัณฑติ 

สาขาวิชาการศกึษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3 

ส่วน 2 หน้า 219-220) 

ฉบบัทดลองการประเมิน 



124 AUN-QA SAR : หลักสูตรการศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษา 

 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

8 . ก ารตี พิ มพ์ เผยแพร่ผล งานของผู้ ส า เร็ จ

การศกึษา 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ

แ ล ะ อ นุ มั ติ /  ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โด ย ส ภ า

มหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน

ในปีที่ 6) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์  

มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการปรับปรุง

รายวิชาและเนือ้หาสาระใหม่ ดังนี้ 

1.หมวดวิชาศกึษาทั่วไป บังคับ     

 

 

ภ า ค ผ น ว ก  ข  ต า ร า ง

เปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง 

พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา

คณิ ตศาสตร์  เล่มหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
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กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

1.1 กลุ่มวชิาภาษา         คงเดิม                     

1.2 กลุ่มวชิาสังคมศกึษา ปรับชื่อ รหัสวิชา และเพิ่ม

รายวิชาใหม่ 

1.3 กลุ่มวชิาพลานามัย   ปรับรหัสวิชา     

1.4 กลุ่มวชิาสหศาสตร ์  ปรับรหัสวิชา                              

 

2.หมวดวิชาศกึษาทั่วไป เลือก   

กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

2.1 กลุ่มวชิาภาษา คงเดิม                     

2.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ ปรับชื่อและรหัสวิชา 

2.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ ปรับชื่อและรหัสวิชา 

2.4 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

ปรับชื่อและรหัสวิชา 

2.5 กลุ่มสหศาสตร์ ปรับรหัสวิชา 

 

 

 

 

 

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555 (หนา้ 315-348) 
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3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                        

กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

3.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

ปรับรหั ส  ชื่อ  หน่ วยกิต  และ

ค าอ ธิ บ าย ราย วิ ช า  กั บ เปิ ด

รายวิชาใหม่ และปิดบางรายวิชา 

3.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน                ปิดบางรายวิชา และปรับรหัส ชื่อ 

หน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชา และ

ย้ายไปอยู่กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

3.3 กลุ่มวชิาเอกบังคับ                           ป รั บ ร หั ส  ชื่ อ  ห น่ ว ย กิ ต 

ค าอธิบ ายรายวิ ชา  และเปิ ด

รายวิชาใหม่ กับปิดบางรายวิชา 

3.4 กลุ่มวชิาเอกเลือก ป รั บ ร หั ส  ชื่ อ  ห น่ ว ย กิ ต 

ค าอธิบ ายรายวิ ชา และเปิ ด

รายวิชาใหม่ กับปิดบางรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

ภ า ค ผ น ว ก  ข  ต า ร า ง

เปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง 

พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา

คณิ ตศาสตร์  เล่มหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555 (หนา้ 483-500) 
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4. หมวดวิชาชีพครู                        

กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

4.1 กลุ่มวชิาชีพครูบังคับ ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับหน่ วยกิต ให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. 

4.2 กลุ่มวชิาชีพครูเลือก ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับหน่ วยกิต ให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. 
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12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์  

มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ อันได้แก่ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก

รายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

1. รายงานการประชุมอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

2. รายละเอียดของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.2 

3. รายละเอียดของรายวิชา 

ตามแบบ มคอ.3  

4. รายงานผลการด าเนินการ

ของของรายวิชา  ตามแบบ 

มคอ.5 

 

 



129 AUN-QA SAR : หลักสูตรการศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษา 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวชิาเคมี 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 

1 หลักสูตรไม่ ได้และประจ าหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาเคมี  

มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 คน ได้แก่ 

1. ดร.ณัชชา  อินจันทร์ 

2. ดร.สาโรจน์ จีนประชา 

3. ดร.ศุภชัย  วันประโคม 

ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ครบระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรและมีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตรให้

เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการสอนของ

รายวิชาต่างๆ ด้วย 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3 

ส่วน 2 หน้า 219-220) 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

อย่างนอ้ย 2 คน) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาเคมี  

มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี ้

1. ดร.ณัชชา  อินจันทร์ 

   วุฒิการศกึษา ปร.ด.(เคมี), วท.บ.(เคมี) 

2. ดร.สาโรจน์ จีนประชา 

   วุฒิการศกึษา ปร.ด.(เคมีอินทรีย์), วท.ม.(เคมีอินทรีย)์, วท.บ.(เคมี)   

   (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

3. ดร.ศุภชัย  วันประโคม 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3 

ส่วน 2 หน้า 219-220) 
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   วุฒิการศกึษา วท.ด.(เคม)ี, วท.บ.(เคมี) (เกยีรตินยิมอันดับ 2) 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

8 . ก ารตี พิ มพ์ เผยแพร่ผล งานของผู้ ส า เร็ จ

การศกึษา 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ

แ ล ะ อ นุ มั ติ /  ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โด ย ส ภ า

มหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน

ในปีที่ 6) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาเคมี 

มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการปรับปรุง

รายวิชาและเนือ้หาสาระใหม่ ดังนี้ 

 1.หมวดวิชาศกึษาทั่วไป บังคับ     

 

ภ า ค ผ น ว ก  ข  ต า ร า ง

เปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง 

พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา

เคมี  เล่มหลักสูตรการศึกษา
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กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

1.1 กลุ่มวชิาภาษา         คงเดิม 

1.2 กลุ่มวชิาสังคมศกึษา ปรับชื่อและรหัสวิชา  

กับเปิดรายวิชาใหม่ 

1.3 กลุ่มวชิาพลานามัย   ปรับรหัสวิชา 

1.4 กลุ่มวชิาสหศาสตร ์  ปรับรหัสวิชา 

 

2.หมวดวิชาศกึษาทั่วไป เลือก   

กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

2.1 กลุ่มวชิาภาษา คงเดิม 

2.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ ปรับรหัสวิชา 

2.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ ปรับชื่อและรหัสวิชา 

2.4 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

ปรับรหัสวิชา และชื่อวิชา 

2.5 กลุ่มสหศาสตร์ ปรับรหัสวิชา และชื่อวิชา 

 

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                        

กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

3.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

ปรับรหัส  ชื่อ และค าอธิบาย

รายวิชา 

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

(หนา้ 349-378) 
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3.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน                ปรับรหัส  ชื่อ และค าอธิบาย

รายวิชา 

3.3 กลุ่มวชิาเอกบังคับ                           ปรับรหัส และค าอธิบายรายวิชา 

เพิ่มเนื้อหา เทคนิคการแยก จาก

รายวิชา 

3.4 กลุ่มวชิาเอกเลือก ปรับรหัส และค าอธิบายรายวิชา 

 

 

4. หมวดวิชาชีพครู                        

กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

4.1 กลุ่มวชิาชีพครูบังคับ ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับหน่ วยกิต ให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. 

4.2 กลุ่มวชิาชีพครูเลือก ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับหน่ วยกิต ให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ า ค ผ น ว ก  ข  ต า ร า ง

เปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง 

พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา

เคมี  เล่มหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

(หนา้ 483-500) 
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12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาเคมี 

มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ อันได้แก่ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก

รายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

1. รายงานการประชุมอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

2. รายละเอียดของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.2 

3. รายละเอียดของรายวิชา 

ตามแบบ มคอ.3  

4. รายงานผลการด าเนินการ

ของของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ.5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวชิาชีววิทยา 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 

1 หลักสูตรไม่ ได้และประจ าหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาชีววิทยา  

มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 คน ได้แก่ 

1. ดร.จตุพร ต้ังจติรวิทยากูล 

2. ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ 

3. นางสาวพันธิตรา  กมล 

ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ครบระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรและมีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตรให้

เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการสอนของ

รายวิชาต่างๆ ด้วย 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3 

ส่วน 2 หน้า 219-220) 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

อย่างนอ้ย 2 คน) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาชีววิทยา  

มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี ้

1. ดร.จตุพร ต้ังจติรวิทยากูล 

   วุฒิการศกึษา วท.ด.(ชีววิทยา), วท.ม.(ชีววิทยา), วท. บ.(สัตววิทยา) 

2. ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ 

   วุฒิการศกึษา วท.ด.(ชีวเคมี), วท.ม.(ชวีวิทยา), วท. บ.(ชีววิทยา) 

3. นางสาวพันธิตรา  กมล 

   วุฒิการศกึษา วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), วท. บ.(ชีววิทยา) 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3 

ส่วน 2 หน้า 219-220) 



135 AUN-QA SAR : หลักสูตรการศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษา 

 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

8 . ก ารตี พิ มพ์ เผยแพร่ผล งานของผู้ ส า เร็ จ

การศกึษา 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ

แ ล ะ อ นุ มั ติ /  ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โด ย ส ภ า

มหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน

ในปีที่ 6) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาชีววิทยา  

มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการปรับปรุง

รายวิชาและเนือ้หาสาระใหม่ ดังนี้ 

1.หมวดวิชาศกึษาทั่วไป บังคับ 

 

     

ภ า ค ผ น ว ก  ข  ต า ร า ง

เปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง 

พ .ศ .2 5 5 1  แ ล ะห ลั ก สู ต ร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา 

ชี ว วิ ท ย า  เล่ ม ห ลั ก สู ต ร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
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กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

1.1 กลุ่มวชิาภาษา         คงเดิม 

1.2 กลุ่มวชิาสังคมศกึษา ปรับชื่อและรหัสวิชา  

กับเปิดรายวิชาใหม่ 

1.3 กลุ่มวชิาพลานามัย   ปรับรหัสวิชา 

1.4 กลุ่มวชิาสหศาสตร ์  ปรับรหัสวิชา 

 

2.หมวดวิชาศกึษาทั่วไป เลือก   

กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

2.1 กลุ่มวชิาภาษา คงเดิม 

2.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ ปรับรหัสวิชา 

2.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ ปรับรหัสวิชา 

2.4 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

ปรับชื่อและรหัสวิชา 

2.5 กลุ่มสหศาสตร์ ปรับรหัสวิชา 

 

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                        

กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

3.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

ปิดบางรายวิชา กับปรับชื่อ รหัส

และค าอธิบายรายวิชา 

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555 (หนา้ 379-410) 
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3.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน                ปิดบางรายวิชา และเปิดรายวิชา

ใหม่ กับปรับรหัส และค าอธิบาย

รายวิชา 

3.3 กลุ่มวชิาเอกบังคับ                           ปรับรหัส และค าอธิบายรายวิชา

กับปรับเพิ่มจ านวนหนว่ยกิต 

3.4 กลุ่มวชิาเอกเลือก ปรับรหัส และค าอธิบายรายวิชา 

 

4. หมวดวิชาชีพครู                        

กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

4.1 กลุ่มวชิาชีพครูบังคับ ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับหน่ วยกิต ให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. 

4.2 กลุ่มวชิาชีพครูเลือก ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับหน่ วยกิต ให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ า ค ผ น ว ก  ข  ต า ร า ง

เปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง 

พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา

ชี ว วิ ท ย า  เล่ ม ห ลั ก สู ต ร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555 (หนา้ 483-500) 
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12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาชีววิทยา  

มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ อันได้แก่ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก

รายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

1. รายงานการประชุมอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

2. รายละเอียดของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.2 

3. รายละเอียดของรายวิชา 

ตามแบบ มคอ.3  

4. รายงานผลการด าเนินการ

ของของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ.5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวชิาพลศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 

1 หลักสูตรไม่ ได้และประจ าหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาพลศึกษา 

มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 คน ได้แก่ 

1. นายกฤษดา ตามประดิษฐ์ 

2. นายมณินทร รักษ์บ ารุง 

3. นายอภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ 

ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ครบระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรและมีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตรให้

เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการสอนของ

รายวิชาต่างๆ ด้วย 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3 

ส่วน 2 หน้า 219-220) 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

อย่างนอ้ย 2 คน) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาพลศึกษา 

มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี ้

1. นายกฤษดา ตามประดิษฐ์ 

   วุฒิการศกึษา วท.ม.(วิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา),   

                     วท. บ.(พลศกึษา) 

2. นายมณินทร รักษ์บ ารุง 

   วุฒิการศกึษา วท.ม.(วิทยาศาสตรก์ารออกก าลังกายและการกีฬา),   

                     วท. บ.(พลศกึษา) 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3 

ส่วน 2 หน้า 219-220) 
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3. นายอภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ 

   วุฒิการศกึษา วท.ม.(วิทยาศาสตรก์ารกีฬา), วท. บ.(พลศึกษา) 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

8 . ก ารตี พิ มพ์ เผยแพร่ผล งานของผู้ ส า เร็ จ

การศกึษา 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ

แ ล ะ อ นุ มั ติ /  ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โด ย ส ภ า

มหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาพลศึกษา  

มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการปรับปรุง

รายวิชาและเนือ้หาสาระใหม่ ดังนี้ 

1.หมวดวิชาศกึษาทั่วไป บังคับ     

ภ า ค ผ น ว ก  ข  ต า ร า ง

เปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง 

พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา 
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ในปีที่ 6) กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

1.1 กลุ่มวชิาภาษา         คงเดิม 

1.2 กลุ่มวชิาสังคมศกึษา ปรับชื่อและรหัสวิชา 

กับเปิดรายวิชาใหม่ 

1.3 กลุ่มวชิาพลานามัย   ปรับรหัสวิชา 

1.4 กลุ่มวชิาสหศาสตร ์  ปรับรหัสวิชา 

 

2.หมวดวิชาศกึษาทั่วไป เลือก   

กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

2.1 กลุ่มวชิาภาษา คงเดิม 

2.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ ปรับรหัสวิชา 

2.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ ปรับรหัสวิชา 

2.4 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

ปรับชื่อและรหัสวิชา 

2.5 กลุ่มสหศาสตร์ ปรับรหัสวิชา 

 

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                        

กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

3.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

*ไม่พบข้อมูลในเล่ม 

พ ล ศึ ก ษ า  เล่ ม ห ลั ก สู ต ร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555 (หนา้ 411-449) 
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3.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน                *ไม่พบข้อมูลในเล่ม 

3.3 กลุ่มวชิาเอกบังคับ                           ปรับรหัส  ชื่อ  และค าอธิบาย

รายวิชา หน่วยกิต และปิดบาง

รายวิชา กับรายวิชาใหม่ 

3.4 กลุ่มวชิาเอกเลือก ปิดบางรายวิชา และเปิดรายวิชา

ใหม่ 

 

 

4. หมวดวิชาชีพครู                        

กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

4.1 กลุ่มวชิาชีพครูบังคับ ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับหน่ วยกิต ให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. 

4.2 กลุ่มวชิาชีพครูเลือก ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับหน่ วยกิต ให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ า ค ผ น ว ก  ข  ต า ร า ง

เปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง 

พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา 

พ ล ศึ ก ษ า  เล่ ม ห ลั ก สู ต ร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555 (หนา้ 483-500) 

 

 



143 AUN-QA SAR : หลักสูตรการศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาการศกึษา 

 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาพลศึกษา 

มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ อันได้แก่ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก

รายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

1. รายงานการประชุมอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

2. รายละเอียดของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.2 

3. รายละเอียดของรายวิชา 

ตามแบบ มคอ.3  

4. รายงานผลการด าเนินการ

ของของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ.5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวชิาฟิสิกส์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 

1 หลักสูตรไม่ ได้และประจ าหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาฟิสิกส์  

มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 คน ได้แก่ 

1. ดร.กรีฑา แก้วคง 

2. ดร.ปิยชนน ์เกษสุวรรณ           

3. นายอุกฤษฎ์  ไชยมงคล 

ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ครบระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรและมีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตรให้

เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการสอนของ

รายวิชาต่างๆ ด้วย 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3 

ส่วน 2 หน้า 219-220) 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

อย่างนอ้ย 2 คน) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาฟิสิกส์  

มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี ้

1. ดร.กรีฑา แก้วคง 

   วุฒิการศกึษา ปร.ด.(วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีศึกษา),  

                     วท.บ.(ฟิสิกส์) 

2. ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ     

   วุฒิการศกึษา วท.ด.(วัสดุศาสตร์), วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์),  

                     วท.บ.(ฟิสิกส์) 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3 

ส่วน 2 หน้า 219-220) 
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3. นายอุกฤษฎ์  ไชยมงคล 

   วุฒิการศกึษา วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์), วท.บ.(ฟิสิกส์) 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

8 . ก ารตี พิ มพ์ เผยแพร่ผล งานของผู้ ส า เร็ จ

การศกึษา 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ

แ ล ะ อ นุ มั ติ /  ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โด ย ส ภ า

มหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาฟิสิกส์  

มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการปรับปรุง

รายวิชาและเนือ้หาสาระใหม่ ดังนี้ 

1.หมวดวิชาศกึษาทั่วไป บังคับ     

ภ า ค ผ น ว ก  ข  ต า ร า ง

เปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง 

พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา 
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ในปีที่ 6) กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

1.1 กลุ่มวชิาภาษา         คงเดิม 

1.2 กลุ่มวชิาสังคมศกึษา ปรับชื่อและรหัสวิชา 

1.3 กลุ่มวชิาพลานามัย   ปรับรหัสวิชา 

1.4 กลุ่มวชิาสหศาสตร ์  ปรับรหัสวิชา 

 

2.หมวดวิชาศกึษาทั่วไป เลือก   

กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

2.1 กลุ่มวชิาภาษา คงเดิม 

2.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ ปรับชื่อ และรหัสวิชา 

2.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ ปรับชื่อ และรหัสวิชา 

2.4 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

ปรับชื่อ และรหัสวิชา 

2.5 กลุ่มสหศาสตร์ ปรับรหัสวิชา 

 

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                        

กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

3.1 กลุ่มวชิาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

ปิดบางรายวิชา และเปิดรายวิชา

ใหม่ กับปรับรหัสวิชา ชื่อวชิา 

และค าอธิบายรายวิชา 

ฟิสิกส์ เล่มหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

(หนา้ 450-481) 
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3.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน                ปิดบางรายวิชา และเปิดรายวิชา

ใหม่  

3.3 กลุ่มวชิาเอกบังคับ                           ปรับรหัส  ชื่อ  และค าอธิบาย

รายวิชา หน่วยกิต และปิดบาง

รายวิชา กับรายวิชาใหม่ 

3.4 กลุ่มวชิาเอกเลือก ปรับรหัส  ชื่อ  และค าอธิบาย

รายวิชา และปิดบางรายวิชา กับ

รายวิชาใหม่ 

4. หมวดวิชาชีพครู                        

กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

4.1 กลุ่มวชิาชีพครูบังคับ ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับหน่ วยกิต ให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. 

4.2 กลุ่มวชิาชีพครูเลือก ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับหน่ วยกิต ให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ า ค ผ น ว ก  ข  ต า ร า ง

เปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง 

พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา 

ฟิสิกส์  เล่มหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

(หนา้ 483-500) 
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12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาฟิสิกส์  

มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ อันได้แก่ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก

รายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศกึษา 

1. รายงานการประชุมอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

2. รายละเอียดของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.2 

3. รายละเอียดของรายวิชา 

ตามแบบ มคอ.3  

4. รายงานผลการด าเนินการ

ของของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ.5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวชิาภาษาไทย 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 

1 หลักสูตรไม่ ได้และประจ าหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาภาษาไทย  

มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 คน ได้แก่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่หา บุณยรักษ์ 

2. นางปาริชาต ิโปธิ 

3. นางเอื้อมพร ทิพย์เดช 

ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ครบระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรและมีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตรให้

เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการสอนของ

รายวิชาต่างๆ ด้วย 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3 

ส่วน 2 หน้า 219-220) 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

อย่างนอ้ย 2 คน) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาภาษาไทย 

มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี ้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่หา บุณยรักษ์ 

   วุฒิการศกึษา ค.ม.(การสอนภาษาไทย), กศ.บ.(ภาษาไทย) 

2. นางปาริชาต ิโปธิ 

   วุฒิการศกึษา ค.ม.(การสอนภาษาไทย), นศ.บ.(วิทยุและโทรทัศน์), 

                     ศษ.บ.(ภาษาไทย) 

3. นางเอื้อมพร ทิพย์เดช 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3 

ส่วน 2 หนา้ 219-220) 
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   วุฒิการศกึษา ศศ.ม.(ภาษาไทย), ศษ.บ.(ภาษาไทย)  

                     (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

8 . ก ารตี พิ มพ์ เผยแพร่ผล งานของผู้ ส า เร็ จ

การศกึษา 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ

แ ล ะ อ นุ มั ติ /  ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โด ย ส ภ า

มหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาภาษาไทย 

มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการปรับปรุง

รายวิชาและเนือ้หาสาระใหม่ ดังนี้ 

1.โครงสรา้งหลักสูตร รหัสวิชา รายวิชา และหนว่ยกิต 

เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 แขนงวิชา

ภาษาไทย (หนา้ 52-61) 
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ในปีที่ 6) 2. หมวดวิชาชีพครู                        

กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

2.1 กลุ่มวชิาชีพครูบังคับ ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับหน่ วยกิต ให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. 

2.2 กลุ่มวชิาชีพครูเลือก ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับหน่ วยกิต ให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. 
 

 

ภ า ค ผ น ว ก  ข  ต า ร า ง

เปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง 

พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา 

ภ าษ า ไท ย   เล่ ม ห ลั ก สู ต ร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555 (หนา้ 483-500) 
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12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาภาษาไทย  

มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ อันได้แก่ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก

รายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

1. รายงานการประชุมอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

2. รายละเอียดของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.2 

3. รายละเอียดของรายวิชา 

ตามแบบ มคอ.3  

4. รายงานผลการด าเนินการ

ของของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ.5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวชิาภาษาอังกฤษ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 

1 หลักสูตรไม่ ได้และประจ าหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 

มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 คน ได้แก่ 

1. นางสาวจิตติพร ไชยรินค า 

2. นางธัญพร มูลกาวิล 

3. นางสาวเมทิกา เลิศปฐมา 

ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ครบระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรและมีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตรให้

เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการสอนของ

รายวิชาต่างๆ ด้วย 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3 

ส่วน 2 หน้า 219-220) 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

อย่างนอ้ย 2 คน) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  

มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี ้

1. นางสาวจิตติพร ไชยรินค า 

   วุฒิการศกึษา ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ), ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

2. นางธัญพร มูลกาวิล 

   วุฒิการศกึษา ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ), ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

   (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

3. นางสาวเมทิกา เลิศปฐมา 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3 

ส่วน 2 หน้า 219-220) 
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   วุฒิการศกึษา กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน), กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม (ถ้ามี) 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานพินธ์ ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

8 . ก ารตี พิ มพ์ เผยแพร่ผล งานของผู้ ส า เร็ จ

การศกึษา 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ

แ ล ะ อ นุ มั ติ /  ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โด ย ส ภ า

มหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน

ในปีที่ 6) 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  

มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการปรับปรุง

รายวิชาและเนือ้หาสาระใหม่ ดังนี้ 

1.โครงสรา้งหลักสูตร รหัสวิชา รายวิชา และหนว่ยกิต 

2. หมวดวิชาชีพครู                        

เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 แขนงวิชา

ภาษาอังกฤษ (หนา้ 57-61) 
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กลุ่มวชิา สาระที่ปรับปรุง 

2.1 กลุ่มวชิาชีพครูบังคับ ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับหน่ วยกิต ให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. 

2.2 กลุ่มวชิาชีพครูเลือก ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา 

ปรับหน่ วยกิต ให้มีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย และ สกอ. 
 

ภ า ค ผ น ว ก  ข  ต า ร า ง

เปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง 

พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร

ปรับปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ  เล่มหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555 (หนา้ 483-500) 
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12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ สาขาวิชาการศกึษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ 

มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ อันได้แก่ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก

รายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

1. รายงานการประชุมอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

2. รายละเอียดของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.2 

3. รายละเอียดของรายวิชา 

ตามแบบ มคอ.3  

4. รายงานผลการด าเนินการ

ของของรายวิชา ตามแบบ 

มคอ.5 

 



   

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  

สาขาวชิาการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมนิระดับหลักสูตร 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ  คณะแพทยศาสตร์ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม  คณะศิลปศาสตร์ 

3.  ดร.จติติมา  กาวีระ     คณะศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

เสนอต่อ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

วทิยาลัยการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศึกษา 2557  

 

 

 

 

รายงานผล วันที่...28...เดือน..กันยายน..พ.ศ..2558... 



   

สารบัญ 

 

บทสรุปผูบ้ริหาร 

ส่วนที่ 1 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ  

 ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

   

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ ์  

 AUN-QA (ภาคภาษาไทย)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

บทสรุปผู้บรหิาร 

 

 คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษา ได้ท าการประเมิน

คุณภาพของหลักสูตร  สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี ้ 

 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เกณฑก์ารประเมิน......4..........ข้อ ผลการประเมินคือ....ผ่าน..... 

 องค์ประกอบที่ 2  ด าเนนิการโดยใช้แนวทางการประกันคุณภาพของ AUN-QA (ภาค

ภาษาไทย)  ประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี้ (AUN.1- AUN.15)  

 

ตัวบ่งชี้ที่ /เกณฑ์ คะแนนผลการประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 ขอ้ก าหนดของหลักสูตร 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3 โครงสรา้งและเนื้อหาของหลักสูตร 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4 กลยุทธ์การเรียนการสอน 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5 การประเมินผู้เรียน 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 2 

ตัวบ่งชีท้ี่ 8 คุณภาพผูเ้รียน 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 9 การสนับสนุนและใหค้ าปรึกษาผูเ้รียน 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 10 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 11 การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน 2 

ตัวบ่งชีท้ี่ 12 การพัฒนาบุคลากร 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 2 

ตัวบ่งชีท้ี่ 14 ผลผลติ 1 

ตัวบ่งชีท้ี่ 15 ความพึงพอใจของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 2 
 

โดยมีจุดที่ควรพัฒนา คือ 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 



   

ส่วนที่ 1  

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1  

ผลการด าเนนิงานตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

 

องค์ประกอบที่  1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

ผ่าน 

 

ไม่ผ่าน 

× 

1. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร    

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    

3. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร -  

4. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอน -  

5. คุณสมบัตขิองอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์หลักและอาจารยท่ี์ปรึกษาการค้นควา้อิสระ -  

6. คุณสมบัตขิองอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม(ถ้ามี) -  

7. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์   -  

8. การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา -  

9. ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศกึษา -  

10. อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศกึษามผีลงานวจิัยอยา่ง

ตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ 

-  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด    

12.การด าเนนิงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   

 

 สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบที่ 1 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

  



   

ส่วนที่ 2  

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2  

การพัฒนาคณุภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) 

องค์ประกอบที่ 2  การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) 

ระดับหลักสูตร....หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาการศกึษา 

วิทยาลัยการศึกษา 

No. Criteria 

 

คะแนน

ประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

1 Expected learning outcome 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

  

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and translated into the programme [3] 
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมคีวามชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตร [3] 

4 3 

1.2 The programme promotes life-long learning [1] 

หลักสูตรสง่เสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ [1] 

4 4 

1.3 The expected learning outcomes cover both generic and specialised skills and knowledge [2] 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทัง้ความรู้และทักษะทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง [2] 

4 3 

1.4 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders [3] 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [3] 

3 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

2 Programme Specification 

ข้อก าหนดของหลักสูตร 

  

2.1 The university uses programme specification [1] 

มหาวิทยาลัยใช้ข้อก าหนดของหลกัสตูร [1] 

4 4 

2.2 The programme specification shows the expected learning outcomes and how these can be achieved  

[1,2,3] 

ข้อก าหนดของหลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการท าใหบ้รรลุเป้าหมาย [1,2,3] 

4 3 

2.3 The programme specification is informative, communicated, and made available to the stakeholders 

[1,3] 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเขา้ถึงและรับรูข้้อก าหนดของหลกัสูตรได้ [1,3] 

4 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

3 Programme Structure and Content 

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

  

3.1 The programme content shows a good balance between generic and specialised skills and 

knowledge [1] 

เนือ้หาของหลกัสตูรแสดงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความรู้และทกัษะทั่วไปกบัความรู้และทกัษะเฉพาะทาง [1] 

3 3 

3.2 The programme reflects the vision and mission of the university [2] 

หลักสูตรมคีวามสอดคล้องกับวิสัยทศัน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [2] 

 

3 3 

3.3 The contribution made by each course to achieving the learning outcomes is clear [3] 

แต่ละรายวิชาในหลักสตูรมีส่วนรว่มชดัเจนในการท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั [3] 

3 2 



   

No. Criteria 

 

คะแนน

ประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

3.4 The programme is coherent and all subjects and courses have been integrated [4] 

หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงมกีารบูรณาการเนือ้หาระหว่างรายวิชา[4] 

3 2 

3.5 The programme shows breadth and depth [5] 

หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงทัง้ความกว้างและความลกึทางวิชาการ[5] 

3 3 

3.6 The programme clearly shows the basic courses, intermediate courses, specialised courses and the 

final project, thesis or dissertation [6] 

หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง จนถงึรายวิชาเฉพาะทางรวมถึงการท าโครงงาน หรือ

วิทยานิพนธ์[6] 

3 3 

3.7 The programme content is up-to-date [1] 

เนือ้หาของหลกัสูตรมีความทันสมัย[1] 

3 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 3 3 

4 Teaching and Learning Strategy 

กลยุทธ์การเรียนการสอน 

  

4.1 The faculty or department has a clear teaching and learning strategy [5] 

ผู้สอนหรือภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนและการสอนที่ชดัเจน[5] 

3 4 

4.2 The teaching and learning strategy enables students to acquire and use knowledge academically 

[2,6] 

กลยุทธ์การเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนได้ความรูแ้ละสามารถใชค้วามรูใ้นเชิงวิชาการ[2,6] 

4 3 

4.3 The teaching and learning strategy is student oriented and stimulates quality learning [3,4] 

กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้ค านงึถงึผู้เรียนและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ[3,4] 

4 3 

4.4 The teaching and learning strategy stimulates action learning and facilitates learning to learn [1] 

กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัตแิละสนบัสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้ [1] 

3 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

5 Student Assessment 

การประเมนิผู้เรยีน 

  

5.1 Student assessment covers student entrance, student progress and exit tests [1] 
มีการประเมินตั้งแต่การรับเข้า การตดิตามความก้าวหน้าระหว่างศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษา[1] 

4 4 

5.2 The assessment is criterion-referenced [2] 

การประเมินมีเกณฑ์อ้างองิ[2] 

4 4 

5.3 Student assessment uses a variety of methods [3,5] 

การประเมินใช้วธิีการที่หลากหลาย[3,5] 

4 4 

5.4 Student assessment reflects the expected learning outcomes and the content of the programme [3] 

การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนือ้หาของหลกัสูตร[3] 

4 3 

5.5 The criteria for assessment are explicit and well known [3,6] 

เกณฑ์ที่ใช้ประเมินมคีวามชัดเจนและเป็นที่รับรู[้3,6] 

4 3 

5.6 The assessment methods cover the objectives of the curriculum [4] 

วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร[4] 

4 2 

5.7 The standards applied in the assessment are explicit and consistent [7,8,9,10] 

มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้นคงวา[7,8,9,10] 

4 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 
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คะแนน
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คณะกรรมการ 

6. Academic Staff Quality 

คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ 

  

6.1 The staff are competent for their tasks [1] 

บุคลากรมคีวามสามารถในงานของตน[1] 

4 3 

6.2 The staff are sufficient to deliver the curriculum adequately [2] 

มีบุคลากรเพียงพอที่จะท างานตามกจิกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร[2] 

4 3 

6.3 Recruitment and promotion are based on academic merits [3] 

การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนต าแหนง่เป็นไปตามความสามารถเชงิวิชาการ[3] 

4 3 

6.4 The roles and relationship of staff members are well defined and understood [4] 

มีการก าหนดบทบาทและความสัมพันธเ์ชิงหน้าที่ระหว่างบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรง[4]  

4 3 

6.5 Duties allocated are appropriate to qualifications, experience and skills [5] 

มีการมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ[5] 

4 3 

6.6 Staff workload and incentive systems are designed to support the quality of teaching and learning [6] 

มีภาระงานบคุลากรและระบบจูงใจทีส่นับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน[6] 

4 3 

6.7 Accountability of the staff members is well regulated [7] 

มีการก ากับดูแลความรับผดิชอบต่องานในหน้าที่ของบุคลากร[7] 

4 3 

6.8 There are provisions for review, consultation and redeployment [8] 

มีกระบวนการทบทวน ปรกึษาหารือ และปรับการมอบหมายงาน[8] 

4 3 

6.9 Termination and retirement are planned and well implemented [9] 

มีการวางแผนและปฏบิัติตามแผนในเร่ืองการสิ้นสุดการจ้าง และการเกษียณอายุงาน[9] 

4 3 

6.10 There is an efficient appraisal system [10] 

มีระบบการประเมินที่มปีระสิทธิภาพ[10] 

4 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

7 Support Staff Quality 

คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

  

7.1 The library staff are competent and adequate in providing a satisfactory level of service 

บุคลากรห้องสมดุมีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

3 2 

7.2 The laboratory staff are competent and adequate in providing a satisfactory level of service 

บุคลากรห้องปฏบิัติการมคีวามสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่นา่พอใจ 

3 2 

7.3 The computer facility staff are competent and adequate in providing a satisfactory level of service  

บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มคีวามสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะใหบ้รกิารอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

3 2 

7.4 The student services staff are competent and adequate in providing a satisfactory level of service 

บุคลากรงานบริการนิสิตมีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

3 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 3 2 

8 Student Quality 

คุณภาพผู้เรียน 

  

8.1 There is a clear student intake policy 

มีนโยบายในการรับผูเ้รียนเข้าศกึษาทีช่ัดเจน 

3 4 

8.2 The student admission process is adequate 

มีกระบวนการในการรับเข้าศกึษาที่เหมาะสม 

3 3 
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8.3 The actual study load is in line with the prescribed load 

ภาระการเรียนของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับภาระการเรียนที่ระบุในหลกัสูตร 

3 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

9 Student Advice and Support 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาผู้เรยีน 

  

9.1 There is an adequate student progress monitoring system [1] 

มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างเหมาะสม[1] 

4 4 

9.2 Students get adequate academic advice, support and feedback on their performance [1] 

ผู้เรียนได้รับค าปรกึษาและการส่งเสรมิด้านการเรียน รวมทั้งข้อมลูป้อนกลบัเกี่ยวกับผลการศึกษาอย่างเพียงพอ [1] 

4 3 

9.3 Mentoring for students is adequate [1] 

ผู้เรียนได้รับการดูแลแนะน าอย่างเพียงพอ[1] 

 

4 3 

9.4 The physical, social and psychological environment for the student is satisfactory [2] 

ผู้เรียนพอใจในสภาพแวดล้อม ทัง้ทางกายภาพ สงัคม และจิตใจ[2] 

4 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

10 Facilities and Infrastructure 

สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 

  

10.1 The lecture facilities (lecture halls, small course rooms) are adequate [1] 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการสอน (ห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียน) เพียงพอ[1] 

4 3 

10.2 The library is adequate and up-to-date [3,4] 

มีห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย[3,4] 

4 3 

10.3 The laboratories are adequate and up-to-date [1,2] 

มีห้องปฏิบัติการเพียงพอและทันสมัย[1,2] 

4 3 

10.4 The computer facilities are adequate and up-to-date [1,5,6] 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอและทันสมัย[1,5,6] 

3 2 

10.5 Environmental health and safety standards meet requirements in all aspects [7] 

สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปตามข้อก าหนดในทุกด้าน[7] 

 

3 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 

 

3 3 

11 Quality Assurance of Teaching and Learning Process 

การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน 

  

11.1 The curriculum is developed by all teaching staff members [1] 

ผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลกัสูตร[1] 

3 3 

11.2 The curriculum development involves students [1] 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสตูรของหลักสตูร[1] 

3 2 

11.3 The curriculum development involves the labour market [1] 

ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร[1] 

3 2 

11.4 The curriculum is regularly evaluated at reasonable time periods [2] 

มีการประเมินหลกัสูตรสม่ าเสมอในชว่งเวลาที่เหมาะสม[2] 

3 2 
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11.5 Courses and curriculum are subject to structured student evaluation [3] 

รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดยผู้เรียน[3] 

3 3 

11.6 Feedback from various stakeholders is used for improvement [3] 

มีการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใชใ้นการปรับปรุง[3] 

3 2 

11.7 The teaching and learning process, assessment schemes, the assessment methods and the 

assessment itself are always subject to quality assurance and continuous improvement [3] 

มีการประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการการเรียนและการสอน รูปแบบและวิธกีารการ

ประเมิน[3] 

3 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 2 2 

12 Staff Development Activities 

การพัฒนาบุคลากร 

  

12.1 There is a clear plan on the needs for training and development of both academic and support staff 

[1] 

มีแผนพัฒนาบคุลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนนุที่ชัดเจนตามความต้องการในการอบรมและพฒันา[1] 

4 3 

12.2 The training and development activities for both academic and support staff are adequate to the 

identified needs [2] 

มีกิจกรรมการอบรมและพฒันาบคุลากรทั้งสายวชิาการและสายสนับสนนุเพียงพอกับความต้องการที่ระบุ[2] 

 

4 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 2 3 

13 Stakeholders Feedback  

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  

13.1 There is adequate structured feedback from the labour market 

มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน อย่างเพียงพอ 

3 2 

13.2 There is adequate structured feedback from the students and alumni 

มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษยเ์ก่าอย่างเพียงพอ 

3 2 

13.3 There is adequate structured feedback from the staff 

มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุนอย่างเพียงพอ 

2 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 2 2 

14 Output 

ผลผลิต 

  

14.1 The pass rate is satisfactory and dropout rate is of acceptable level 

อัตราการสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3 3 

14.2 Average time to graduate is satisfactory 

ระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเร็จการศกึษาเป็นที่น่าพอใจ 

3 1 

14.3 Employability of graduates is satisfactory 

อัตราการไดง้านของผู้ส าเร็จการศกึษาเป็นที่นา่พอใจ 

2 1 

14.4 The level of research activities by academic staff and students is satisfactory 

ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่นา่พอใจ 

1 1 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 1 1 
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15 Stakeholders Satisfaction 

ความพึงพอใจของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

  

15.1 The feedback from stakeholders is satisfactory 

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีเป็นที่นา่พอใจ 

3 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 2 2 

 Overall verdict  การตัดสินในภาพรวม   

 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 

AUN. 1.1 การบูรณการศาสตรท์างด้านวิชาชีพครูกับวิชาชีพเอกให้สอดคล้องกันและสามารถน าไป

ประยุกต์ใชไ้ด้จริง 

AUN. 1.3, AUN. 1.4 –ขาดการวิเคราะหข์้อมูลผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

- จัดท าระบบวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรูท้ี่เกิดใหส้ะท้อนความต้องการของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง เพื่อน าผลการวิเคราะหน์ั้นมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

-การบูรณการศาสตร์ทางด้านวิชาชีพครูกับวิชาชีพเอกให้สอดคล้องกันและสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ด้

จรงิ 

AUN. 2.2 – ควรเพิ่มกิจกรรมการบูรณาการวิชาชีพความเป็นครูเข้ากับวิชาเอก 

- ส่งเสริมกลยุทธ์การสอนวิชาเอกที่มีประสิทธิภาพ 

– ระบุวิธีการน าผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังใหไ้ปถึงเป้าหมายที่วางไว้ 

- แสดงให้เห็นความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กระบวนการเรียนการสอน และวิธีการ

ประเมินผล โดยแสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลใหชั้ดเจน 

AUN. 2.3 จัดท าโปรแกรมโปรไฟล์ของหลักสูตรที่แสดงสาระส าคัญตามเกณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่ใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารเผยแพร่เวปไซต์ ฯลฯ 

AUN. 3.1 ปรับตารางการจัดการเรียนการสอนและกลยุทธ์การจัดการเรยีนการสอนระหว่างรายวิชา

ของหมวดวิชาเอก และวิชาชีพครู ใหเ้หมาะสมเพื่อลดความตงึเครียดใหก้ับนิสติ 

AUN. 3.3 -สร้างกระบวนการแปลงผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังเป็นรายวิชาให้เห็นภาพอย่างชัดเจน เพื่อให้

สามารถประเมินผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังได้อย่างชัดเจนขึน้ 

-สร้างระบบและกระบวนการและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนรว่มกันระหว่างวิชาชีพครูและ

วิชาเอก 

AUN. 3.4 การบูรณการศาสตร์ทางด้านวิชาชีพครูกับวิชาชีพเอกให้สอดคล้องกันและสามารถน าไป

ประยุกต์ใชไ้ด้จริง 



   

AUN. 3.7 น าผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจต่อหลักสูตรจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมาใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐาน

ในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อสะท้อนถึงความทันสมัยของหลักสูตรและสนองความต้องการของผู้ใช้

บัณฑติ 

AUN. 4.2 เน้นการบูรณาการวิชาเอกกับวิชาชีพครูไปประยุกต์ใชใ้นการสอนจรงิได้ 

AUN. 4.3 เน้นการบูรณาการวิชาเอกกับวิชาชีพครูไปประยุกต์ใชใ้นการสอนจรงิได้ 

AUN. 4.4 เพิ่มการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติโดยเฉพาะวิชาชีพครูจริง 

AUN. 5.4 วิเคราะหผ์ลการประเมินนสิิตเพื่อสะท้อนผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังและเนื้อหาของหลักสูตร

และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 

AUN. 6.1 จัดสรรบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิดา้นการสอนในสาขาวิชา เช่น ดา้นการสอนภาษาไทย 

ด้านการสอนฟิกส์ 

AUN. 6.2 จัดสรรบุคลากรสายวิชาการให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งปริญญาตรี โท เอก 

AUN. 8.3 ปรับตารางการจัดการเรียนการสอนและกลยุทธ์การจัดการเรยีนการสอนระหว่างรายวิชา

ของหมวดวิชาเอก และวิชาชีพครู ใหเ้หมาะสมเพื่อลดความตึงเครียดใหก้ับนิสติ 

AUN. 10. คณะกรรมการพิจารณาจากเกณฑ์คุรุสภา ซึ่งพิจารณาจากความเพียงพอ อย่างไรก็ตามคุรุ

สภาไม่ได้พิจารณาตามความทันสมัย ดังนั้นคณะควรพิจารณาเรื่องความทันสมัยของสิ่งอ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ ด้วย 

AUN. 11 จัดท าระบบป้อนกลับผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา 
 

ตรวจประเมินโดย คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร 
 

 

…………………..................................................... 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) 

ประธานกรรมการ 
 

 

.......................................................................... 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม) 

กรรมการ 

 
 

.......................................................................... 

(ดร.จติติมา  กาวีระ) 

กรรมการ 
 

............../..................../.............. 


