รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Docter of Philophy Program (Educational Administration)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อย่อปริญญา
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
Ph.D. (Educational Administration)
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่/เดือน/ปีท่รี ายงาน 28 กันยายน 2558
ลงชื่อ ดร.สันติ บูรณะชาติ
(ดร.สันติ บูรณะชาติ)
ประธานหลักสูตร
28 กันยายน 2558
(วัน/เดือน/ปีที่รับรองรายงาน)

สารบัญ
ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. 1.1
การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนการสอน
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
AUN. 8 คุณภาพผูเ้ รียน
AUN. 9 การสนับสนุนและให้คาปรึกษาผูเ้ รียน
AUN. 10 สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
AUN. 11 การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน
AUN. 12 การพัฒนาบุคลากร
AUN. 13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ได้รับประโยชน์
AUN. 14 ผลผลิต
AUN. 15 ความพึงพอใจของผูไ้ ด้รับประโยชน์
สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA
สรุปรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร AUN-QA

หน้า
1
8
8
12
15
19
23
30
35
37
39
41
43
46
48
50
52
53
54

ฉบับทดลองการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
(ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ การศึกษามีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 7
หน้า 23 เล่มหลักสูตร
ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และ คน ได้แก่
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ )
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เบญจ
กาญจน์
5. ดร.ธารินทร์ รสานนท์
6. ดร.สันติ บูรณะชาติ
7. ดร.สุนทร คล้ายอ่า
ทั้งนีอ้ าจารย์ประจาหลักสูตรอยู่ครบระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรและมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน รวมถึงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการ
สอนของรายวิชาต่างๆด้วย
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตร
การศึกษา มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ หน้า 23 เล่มหลักสูตร
(คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
ประจาหลักสูตร ดังนี้
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทาง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์
สาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 3 คน) 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เบญจ
กาญจน์
5. ดร.ธารินทร์ รสานนท์
6. ดร.สันติ บูรณะชาติ
7. ดร.สุนทร คล้ายอ่า
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3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก
ต้องมีคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขนึ้ ไป
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ผูส้ อน ดังนี้
1. อาจารย์ผสู้ อนปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์
บัณฑิตศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา และมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริญญาเอก หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
2. อาจารย์ผู้สอน ต้องมีประสบการณ์ด้านการ
สอน
3. อาจารย์ผสู้ อน ต้องมีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่ไม่ใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา

หลักฐาน
มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

- มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- คู่มอื นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
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5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์รว่ ม (ถ้ามี)

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดังนี้
1. อาจารย์บัณฑิตศึกษา 1 คน ให้เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิตปริญญาเอก
ได้ไม่เกิน 5 คน
2. การคิดสัดส่วนจานวนนิสิตที่ทาวิทยานิพนธ์ 1
คน เทียบได้กับจานวนนิสติ ที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
และให้นับรวมนิสติ ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
3. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็น
อาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม (ถ้ามี) ดังนี้
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม ต้องเป็น
อาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
2. ต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ น
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

หลักฐาน
- มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- คู่มอื นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

- มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- คู่มอื นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
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7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผูส้ าเร็จการศึกษา

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ผูส้ อบวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1. ต้องเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
พะเยา หรือผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่ มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
2. ต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ น
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มีนิสติ ผูส้ าเร็จการศึกษาทีต่ ีพมิ พ์
เผยแพร่ผลงานจานวน 2 ผลงาน ดังนี้
1.ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม:
แนวทางการพัฒนา
ผู้วิจัย ประไพรัตน์ ลาใจ
ตีพมิ พ์ลงใน วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 2
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557
2.ชื่อเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ผู้วิจัย ประภาภรณ์ วงค์แพทย์
ตีพมิ พ์ลงใน วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 2
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษามีการกาหนดภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. อาจารย์บัณฑิตศึกษา 1 คน ให้เป็นอาจารย์

หลักฐาน
- มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- คู่มอื นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

- คู่มอื นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

- มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- คู่มอื นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิตปริญญาโท
ได้ไม่เกิน 5 คน
2. อาจารย์บัณฑิตศึกษา 1 คน ให้เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน
3. การคิดสัดส่วนจานวนนิสิตที่ทาวิทยานิพนธ์ 1
คน เทียบได้กับจานวนนิสติ ที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
และให้นับรวมนิสติ ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
4. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักต้องเป็น
อาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
10.อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ บัณฑิตศึกษาของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มีผลงานวิจัย จานวน
1 เรื่อง ได้แก่
ชื่อเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อผู้วิจัย ดร.สันติ บูรณะชาติ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
ระยะเวลาที่กาหนด
การศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
(ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้ ระยะเวลาที่กาหนดโดยมีการปรับปรุงรายวิชา
เสร็จและอนุมัต/ิ ให้ความเห็นชอบ
และเนือ้ หาสาระใหม่ ให้สอดคล้องกับประกาศ
โดยสภามหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
สมรรถนะ และประสบการณ์วชิ าชีพของผู้

หลักฐาน

รายงานวิจัย

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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เกณฑ์การประเมิน

12. การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่งชีผ้ ลการดาเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ประกอบวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2549
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
การศึกษา มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติการ
ดังนี้
1.อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
มีสว่ นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา
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จุดเด่นของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา
1. เน้ น กลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นการสอนที่ ชั ด เจนโดยใช้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ( student-centered
strategy) สอดคล้องกับ AUN-QA 4.1
2. เน้นกลยุทธ์การเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือเปรียบเทียบ
เนื้อหาที่เรียนมากกว่าการท่องจา (emphasizes understanding rather than memorization results)
สอดคล้องกับ AUN-QA ข้อ 4.3
3. เน้นกลยุทธ์การเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ได้
(The ability to perceive relations between old knowledge and new)
4. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เน้นกลยุทธ์การเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปแก้ปัญหาได้ (The
ability to apply one’s knowledge to solving problems)
6. หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ให้แก่ผู้เรียนมาก (สอดคล้องกับ
AUN-QA ข้อ 4.3 มาก)
จุดด้อยที่ควรพัฒนาของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา
1. ผู้สอนมีการแบ่งปันประสบการณ์การใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูท้ ี่ได้รับผลการประเมินการสอนในระดับสูง (สอดคล้องกับ AUN-QA ข้อ 4.1 น้อย)
2. หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) แต่สภาพแวดล้อมในการเรียนไม่
ค่อยผ่อนคลาย เป็นทางการ แต่มีความยืดหยุ่นและมีการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญาเพื่อให้นักศึกษา
คิดเป็นทาเป็น คิดเป็นระบบและมีวิธีการประเมินการพัฒนาการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ AUN-QA ข้อ
4.4 ปานกลาง)
3. การพัฒนางานวิจัยของนิสิตให้มีคุณภาพ และเป็นงานวิจัยที่ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ
ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ หรือเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน/องค์กร
4. ควรมีการฝึกประสบการณ์ในภาคสนามเพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนในด้านการบริหารการศึกษา
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AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
คาอธิบาย
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภำพของหลักสูตร กำรพัฒนำหลักสูตร
จึงควรยึดผลสำเร็จของนิสิตเป็นหลัก กำรกำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของนิสิตไว้ในหลักสูตรพึงนำ
ควำมต้องกำรของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียมำประกอบด้วย
ในกำรกำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตรพึงนำคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหำวิท ยำลัย มำพิจำรณำให้ตรงกับ ควำมคำดหวังของหลัก สูตร โดยคำนึ งถึงกำรกระตุ้นสนับสนุน
ให้นิสติ เกิดกำรเรียนรู้ รู้จักวิธีกำรเรียนรู้ และสำมำรถทำให้ตนเองเกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงกำร
รู้จักพัฒนำทักษะของตนเองทั้งด้ำนกระบวนกำรสำรสนเทศ กำรฝึกฝนปฏิบัติ และทันต่อวิทยำกำร
ใหม่ๆ ทั้งนี้ ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังเหล่ำนี้ ควรถูกกำหนดเข้ำไปในรำยวิชำต่ำงๆ ตั้งแต่วิชำพื้นฐำน
ทั่วไปจนถึงรำยวิชำที่มคี วำมเฉพำะทำง หรือกำรสร้ำงทักษะเฉพำะตลอดจนวิชำที่เชื่อมโยงสู่กำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
เกณฑ์ย่อย
1
1.1

ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง

1

2

3

กำรกำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังมีควำมชัดเจนและแสดงไว้

4

5

6

7

√

ในหลักสูตร
1.2

หลักสูตรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

√

1.3

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังครอบคลุมทั้งควำมรู้และทักษะทั่วไป

√

รวมทั้งควำมรู้และทักษะเฉพำะทำง
1.4

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังสะท้อนควำมต้องกำรของผู้มีสว่ นได้

√

ส่วนเสีย
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

4
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เกณฑ์ข้อที่ 1. การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตร
หลักสูตรกำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด. กำรบริหำรกำรศึกษำ) มีกำรกำหนดผลกำรเรียนรู้
ที่คำดหวังอย่ำงชัดเจนไว้ในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เมื่อพิจำรณำจำกปรัชญำของหลักสูตร
ที่ระบุ ว่ำหลั ก สูตรกำรศึก ษำดุ ษ ฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึก ษำ สร้ำงผู้นำทำงกำรศึก ษำ
ให้เชี่ยวชำญกำรบริหำรจัดกำร วิชำกำร และวิ ชำชีพ พัฒนำกระบวนทัศน์ให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลก ประกอบด้ว ยคุณธรรม จริย ธรรม เพื่อพัฒนำกำรศึก ษำของชำติสู่สำกล จะเห็นถึงควำม
เชื่อมโยงกับมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง 5 ด้ำนคือ ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ทักษะทำง
ปัญญำ ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สุนทรียภำพกำรรักษำสุขภำพและพัฒนำบุคลิกภำพ นอกจำก
กำรกำหนดผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตรแล้ว ในแต่ละรำยวิชำยังสำมำรถจำแนกผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
ซึ่งระบุถึ งผลกำรเรียนรู้ที่นิสิตจะได้รับ หลังกำรเรีย นโดยก ำหนดในแผนที่ก ระจำยควำมรับผิดชอบ
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตรได้กำหนดให้นิสิตมีวินัย ตรงต่อเวลำ เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต ตระหนักในคุณค่ำ และมีคุณธรรม จริยธรรมในกำรดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตระหนัก
ในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม มีภำวะผู้นำ สำมำรถ
ทำงำนเป็นทีม และแก้ปัญหำข้อขัดแย้งในกำรดำรงชีวติ และกำรปฏิบัติงำน รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
เคำรพในสิทธิ คุณค่ำ และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ และเคำรพกฏระเบียบของสังคม
ด้ า นความรู้ หลั ก สู ต รได้ ก ำหนดให้ นิสิ ต มี ค วำมรู้ แ ละเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ หลัก กำรทฤษฎี และ
สำระสำคัญ ที่เกี่ยวกับองค์กำรทำงกำรศึกษำทั้งในด้ำนงำน คน โครงสร้ำงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มี
ควำมรู้ใ นศำสตร์ที่เ กี่ ย วข้องได้แก่ มนุษ ยศำสตร์ สังคมศำสตร์ นิติศำสตร์ และกำรบริหำรจัดกำร
ตลอดจนสำมำรถบูรณำกำรศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับของวิชำชีพครูที่ปรับเปลี่ยนสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง สำมำรถวิเครำะห์
ออกแบบ วำงแผนพัฒนำ และปรับปรุงกำรพัฒนำองค์กร สำมำรถวำงแผน และพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนสนใจพัฒนำควำมชำนำญทำงกำรพัฒนำองค์กำรของตนเอง และมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำวิชำชีพ
ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรได้กำหนดให้นิสิตเน้นคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและอย่ำงเป็น
ระบบ โดยสำมำรถรวบรวม วิเครำะห์ สรุปปัญหำ และเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำองค์กำรทำงกำร
ศึกษำ รวมทั้งสำมำรถประยุกต์ควำมรู้ และทักษะเชิงวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำนในงำนบริหำรสถำนศึกษำ
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หลักสูตรได้กำหนดให้นิสิต
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มคนหลำกหลำยทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถวำงตัวและแสดงควำมคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่ำงเหมำะสมตำมบทบำท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ มีภำวะควำมเป็นผู้นำและผู้ตำม สำมำรถปรับตัวเข้ำกับผู้อื่นได้เหมำะสม
ทำงำนเป็นทีมได้อย่ำ งมีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง
ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
หลักสูตรได้กำหนดให้นสิ ิตสำมำรถใช้ขอ้ มูลสำรสนเทศในกำรแก้ไขปัญหำ และพัฒนำงำนในกำรบริหำร
องค์กำรทำงกำรศึกษำอย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถเลือกใช้รูปแบบกำรสื่อสำร และกำรนำเสนออย่ำงมี
ประสิทธิภำพทั้งโดยวำจำ และกำรเขียน สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
และกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งในระดับชำติ และนำนำชำติ
นอกจำกนี้มหำวิท ยำลัย พะเยำได้ก ำหนดอัตลักษณ์ของนิสิตด้ำนสุนทรียภำพ สุขภำพ และ
บุคลิกภำพ โดยหลักสูตรมีกำรกำหนดผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน ดังนี้
ด้านสุนทรีย ภาพ หลักสูตรได้กำหนดให้นิสิตมีควำมซำบซึ้งในคุณค่ำของศิลปะ ดนตรี และ
วัฒนธรรม
ด้านสุขภาพ หลักสูตรได้กำหนดให้นสิ ิตรักษำสุขภำพเพื่อเป็นต้นแบบแก่บุคคลทั่วไป
ด้านบุคลิกภาพ หลักสูตรยังได้กำหนดนิสิตมีกำรพัฒนำบุคลิกภำพเหมำะแก่กำรเป็นผู้บริหำร
ในอนำคต
ลาดับที่
1.
2.

หลักฐาน
รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 (หน้ำ 29) ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน
และกำรประเมินผล
รำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ. 3)

เกณฑ์ข้อที่ 2 หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
หลักสูตรมีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยพิจำรณำจำกรำยวิชำของหลักสูตรที่ส่งเสริม
ด้ำนทักษะทั่วไปที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และมีประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพ เช่น กำรศึกษำค้นคว้ำ
และวิจัย เป็นต้น
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต จำกรำยวิชำที่เน้นทักษะที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อำทิ
กำรนำไปใช้ได้จริงในกำรทำงำน เช่น กำรบริหำรงำนในหน่วยงำนหรือองค์กร เป็นต้น
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นอกจำกนี้ หลักสูตรยังส่งเสริมกำรสร้ำงรำกฐำนควำมรู้เชิงลึก และทฤษฎีที่สำคัญเพื่อกำรวิจัย
ในระดั บที่สู งขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรวิจัย ทำงด้ำนกำรบริหำรกำรศึก ษำที่จะเป็นองค์ควำมรู้ใ หม่
ในกำรนำไปพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนหรือองค์กรให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
ต่อไป
ลาดับที่
1.

หลักฐาน
รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 3 ข้อย่อย 3.1.5 คำอธิบำยรำยวิชำ

เกณฑ์ข้อที่ 3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้ และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และ
ทักษะเฉพาะทาง
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตรแสดงให้เห็นถึงควำมครอบคลุมทั้งควำมรู้และทักษะทั่วไป
รวมทั้งควำมรู้และทักษะเฉพำะทำงโดยหลักสูตรมีกำรกำหนดให้ใช้มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้เดียวกัน [1]
ทั้ง 7 ด้ำน ดังที่กล่ำวในเกณฑ์ข้อที่ 1 โดยอำจไม่จำเป็นต้องมีทุกด้ำน แต่ในภำพรวมหลักสูตรจะต้อง
ตอบสนองผลกำรเรียนรู้ให้ครบทั้ง 7 ด้ำน ดังแสดงในแผนที่กระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ลาดับที่
1.

หลักฐาน
รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 (หน้ำ 35) แผนที่กระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

เกณฑ์ข้อที่ 4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย[4]
หลักสูตรสำมำรถแสดงให้เห็นถึงผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ซึ่งสะท้อนควำมต้องกำรของผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสียโดยพิจำรณำจำก อำจำรย์ และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในกำรวิพำกษ์หลักสูตร ในหมวดที่ 4
ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน และกำรประเมินผล ที่สำมำรถเชื่อมโยงให้เห็นว่ำหลักสูตรตอบสนอง
ควำมต้องกำรได้ เช่น นิสิตมีควำมรู้ และทักษะทำงกำรบริหำร มีภำวะผู้นำ มีทักษะในกำรสื่อสำร กำร
ท ำงำนเป็ น ที ม ตลอดจนกำรมี บุ ค ลิ ก ภำพที่ เ หมำะสม เหล่ ำ นี้ ส ำมำรถเชื่ อ มโยงกั บ ผลกำรเรี ย นรู้
ที่คำดหวังทั้ง 7 ด้ำนของหลักสูตรได้
ลาดับที่
1.
2.
3.

หลักฐาน
ละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 (หน้ำ 30) กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ
แบบรำยงำนผลกำรพิจำณำร่ำงหลักสูตรกำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ
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AUN.2 ข้อกำหนดของหลักสูตร
คำอธิบำย
ข้อก ำหนดของหลั ก สู ต รต้ องแสดงให้เ ห็นถึ งผลกำรเรี ย นรู้ ที่คำดว่ำ จะได้รั บ จำกหลั ก สูต รใน
ระดับอุดมศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย
 ควำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจที่นิสติ จะได้เมื่อจบกำรศึกษำ
 ทักษะหลัก เช่น กำรสื่อสำร กำรคำนวณ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรเรียนเพื่อ
กำรเรียนรู้
 ทักษะทำงปัญญำ เช่น ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรต่ำงๆ
 ทักษะเฉพำะทำง เช่น ทักษะด้ำนปฏิบัติกำร ทักษะทำงคลินกิ
หลั ก สู ต รพึ ง ก ำหนดกระบวนกำรเรี ย นกำรสอนที่ ท ำให้ บ รรลุ ผ ลกำรเรี ย นรู้ รวมทั้ ง วิ ธี ก ำร
ประเมินผลที่แสดงให้เห็นกำรบรรลุผลชัดเจน และสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
รับทรำบได้
เกณฑ์ย่อย
2
2.1

ข้อกำหนดของหลักสูตร
มหำวิทยำลัยใช้ข้อกำหนดของหลักสูตร [1]

2.2 ข้อกำหนดของหลักสูตรแสดงผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังและ

1

2

3

4

5

6

7

√
√

กำรทำให้บรรลุเป้ำหมำย [1,2,3]
2.3 ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียสำมำรถเข้ำถึง และรับรู้ขอ้ กำหนดของ

√

หลักสูตรได้ [1,3]
ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall Opinion)

4

เกณฑ์ข้อที่ 1. มหำวิทยำลัยใช้ข้อกำหนดของหลักสูตร
มหำวิทยำลัยมีกำรเผยแพร่ข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร [1] โดยข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร
ต้องแสดงให้เห็นถึง ผลกำรเรียนรู้ที่คำดว่ำจะได้รับจำกหลักสูตร 4 ด้ำน อันประกอบไปด้วยควำมรู้ใน
เนื้อหำของแต่ละสำขำวิชำเมื่อจบกำรศึกษำทักษะด้ำนกำรสื่อสำร ตัวเลข เทคโนโลยีและสำรสนเทศ
ทักษะด้ำนกำรคิดเชิงวิเครำะห์ และทักษะเฉพำะด้ำนเชิงวิชำชีพ [2] [3]
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ลำดับที่
1.
2.
3.
4.

หลักฐำน
รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน และกำรประเมินผล
(หน้ำที่ 29)
แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (หน้ำที่ 35)
แผนที่กระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (หัวข้อที่ 2 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน)
คู่มอื นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษำ

เกณฑ์ข้อที่ 2 ข้อกำหนดของหลักสูตรแสดงผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังและกำรทำให้บรรลุ
เป้ำหมำย
ข้อกำหนดของหลักสูตรที่ปรำกฏในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) [1] เป็นสิ่งที่อธิบำยถึง
ผลกำรเรี ย นรู้ที่ ค ำดหวั ง รวมถึ ง วิ ธี ก ำรท ำให้ ผ ลกำรเรี ย นรู้ นั้ น บรรลุ ผ ลส ำเร็ จ ทั้ ง 7 ด้ ำ น คือ ด้ ำ น
คุณธรรมจริย ธรรม ทักษะทำงปัญญำทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับ ผิดชอบ และ
ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสุนทรีย ภำพ สุขภำพและ
บุคลิกภำพ โดยมีกำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้บรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังไว้
ในกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน [2] และมีวิธีกำรวัดและประเมินผลที่ระบุไว้อย่ ำงชัดเจนและ
สอดคล้องกับเนือ้ หำรำยวิชำและกลยุทธ์กำรสอน
ลำดับที่
1.
2.

หลักฐำน
รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน และกำรประเมินผล
(หน้ำที่ 29)
แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (หน้ำที่ 35)

เกณฑ์ข้อที่ 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำถึง และรับรู้ข้อกำหนดของหลักสูตรได้
มีกำรเผยแพร่ข้อกำหนดของหลักสูตรในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)[1] ให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้รับรู้ ซึ่งผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้ใ ช้บัณฑิตศิษย์เ ก่ำ นิสิตปัจจุบัน และอำจำรย์
ผูส้ อนโดยกำรเผยแพร่ข้อกำหนดของหลักสูตรมีกำรประชำสัมพันธ์ไปยังผูใ้ ช้บัณฑิตโดยมีกำรจัดทำเล่ม
มคอ.2 และเผยแพร่ข้อมูล ทำงเว็ บ ไซต์ของคณะอำจำรย์ผู้สอนได้รับรู้ข้อก ำหนดของหลักสูตรผ่ำน
รำยงำนกำรประชุมอำจำรย์ และนิสิตปัจจุบัน สำมำรถรับ รู้ข้อมูลดังกล่ำวทำงเว็ บไซต์ศิษ ย์เ ก่ำและ
เว็บไซต์ของวิทยำลัยกำรศึกษำ[2]
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ลำดับที่
1.
2.
3.

หลักฐำน
รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
เว็บไซต์วิทยำลัยกำรศึกษำ
คู่มอื นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษำ
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AUN 3 โครงสร้าง และเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content)
คาอธิบาย
หลักสูตรพึงมีความทันสมัย ทุกรายวิชามีความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ให้แก่กันเพื่อนาไปสู่
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย จานวนรายวิชาในหลักสูตรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาทั่วไปหรือพื้นฐานกับ
รายวิชาที่สร้างทักษะหรือความเฉพาะทางมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเฉพาะทาง จนถึงรายวิชาบูรณาการ โครงงาน หรือการศึกษาอิสระ และวิทยานิพนธ์ การจัด
โครงสร้างหลักสูตรแสดงถึงทั้งความกว้างและความลึกเชิงวิชาการที่กระจายสู่รายวิชาในหลักสูตร
เกณฑ์ย่อย
3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
1
3.1 เนื้อหาของหลักสูตรแสดงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะ
ทั่วไป กับความรู้และทักษะเฉพาะทาง[1]
3.2 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [2]
3.3 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมชัดเจนในการทาให้บรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง [3]
3.4 หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมีการบูรณาการ
เนื้อหาระหว่างรายวิชา [4]
3.5 หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงทั้งความกว้างและความลึกทางวิชาการ [5]
3.6 หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลางจนถึงรายวิชา
เฉพาะทาง รวมถึงการทาโครงงาน หรือวิทยานิพนธ์ [6]
3.7 เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัย [1]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

2 3

4
√

5

6 7

√
√
√
√
√
√
4

เกณฑ์ข้อที่ 1 เนื้อหาของหลักสูตรแสดงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป
กับความรู้เฉพาะทาง[1]
โครงสร้างหลัก สูตรมีค วามเหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป กับ ความรู้เฉพาะทาง
ซึ่ ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ ข อง ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (สกอ.)ซึ่ ง ได้ ร ะบุ
ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 2)โดยกาหนดให้โครงสร้างหลักสูตร มีหน่วยกิตรวมทั้งหมด ทั้งหมด
60 หน่วยกิต ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
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ตารางจาแนกหน่วยกิตของหลักสูตร
เกณฑ์ ส.ก.อ.

โครงสร้างหลักสูตร
ที่ปรับปรุง
พ.ศ. 2547

โครงสร้างหลักสูตร
ที่ปรับปรุง
พ.ศ. 2555

แบบ
1.1

แบบ
1.1

แบบ
2.1

แบบ
1.1

แบบ
2.1

60
60

18
3
15
12
3
42
60

60
60

20
3
17
14
3
40
60

รายการ

1. งานรายวิชา(Coursework)ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 วิชาเฉพาะด้านไม่นอ้ ยกว่า
1.2.1 วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า
1.2.2 วิชาเอกเลือกไม่นอ้ ยกว่า
2. วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

แบบ
2.1
12

48
48

36
48

เกณฑ์ข้อที่ 2 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย[2]
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา ตอบสนองพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและ
การพัฒนาองค์การ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นสิ ิตมีความรู้ด้านการค้นคว้า และวิจัย สามารถนาความรู้
ไปพัฒนาองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองต่อไปได้
เนื้อหาของหลั กสู ตรสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้น
ความรู้เฉพาะทางด้านการบริหารการศึกษา และความรู้ทางด้านวิจัย เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ รวมทั้งสร้างความตระหนักในความสาคัญของการบริหารการศึกษาที่มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาการศึก ษาขององค์ก ร สังคม และประเทศ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านการบริหาร
การศึกษาผ่านกระบวนการวิจัยที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม
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เกณฑ์ข้อที่ 3 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมชัดเจนในการทาให้บรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง[3]
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของรายวิชาวิทยานิพนธ์ (Dissertation) ของหลักสูตรแสดงให้เห็นถึง
การบรรลุ ผลการเรีย นรู้ที่ค าดหวั ง ความรู้ และทัก ษะทางด้านการวิจั ย รวมทั้งความรู้ และทัก ษะ
ทางด้านการบริหารการศึกษา โดยแสดงภาพรวมของการบรรลุผลการเรีย นรู้ที่คาดหวังทั้ง 7 ด้าน
ดังแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เกณฑ์ข้อที่ 4 หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน มีการบูรณาการเนื้อหา
ระหว่างรายวิชา[4]
หลักสูตรมีแผนการศึกษาที่ มุ่งเน้นการวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษา โดยการเชื่อมโยง
ศาสตร์ท างด้านบริการศึก ษา กั บศาสตร์ท างด้านการวิจัย เพื่อมุ่งสู่การแสวงหาคาตอบ สร้างองค์
ความรู้ หรือกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ ทางด้านการบริหารการศึกษาที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการ
บริหารหน่วยงานหรือองค์กร
เกณฑ์ข้อที่ 5 หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความกว้างและความลึกทางวิชาการ[5]
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองอันเป็นแนวทางที่จะทาให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านสื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งเรีย นรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้กั บ อาจารย์ที่ป รึก ษา จากผู้เ รีย นด้วยกั นเอง
รวมทั้งการได้ไปประชุม หรือสัมมนาทางด้านวิชาการ ทาให้ผู้เรียนได้มีมุมมองทางวิชาการในเชิงกว้าง
และได้มีการศึกษาในเชิงลึกถึงประเด็น หรือปัญหาที่ผู้เรียนต้องการศึกษาวิจัยเพื่อหาคาตอบอันเกิด
จากคาถามการวิจัยที่ได้กาหนดขึน้
เกณฑ์ข้อที่ 6 หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง จนถึงรายวิชาเฉพาะทาง
รวมถึงการทาโครงงาน หรือวิทยานิพนธ์[6]
รายวิชาตามแผนการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษาวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษา เพื่อนา
ความรูท้ ี่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

17

เกณฑ์ข้อที่ 7 เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัย[7]
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) มีการกาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 3 ปี เมื่อสอน
เสร็จแต่ล ะภาคการศึก ษา มีก ารจั ด ท ารายงานผลการดาเนิ นการของรายวิชา (มคอ. 5) และการ
ปรับปรุงรายวิชาในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ของรอบภาคการศึกษาถัดไปให้ทันกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
นอกจากนี้มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึน้

ลาดับที่
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

หลักฐาน
1.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวด 3.1 หลักสูตรข้อย่อย 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร (หน้า
11) ข้อย่อย 3.1.4 แผนการศึกษา (หน้า 14) ข้อย่อย 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา (หน้า 18)
2.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ข้อ 12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2
ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
3.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 (หน้า 29) แผนที่กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ รายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิระดั บอุ ด มศึก ษา
แห่งชาติ
4.1 ละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 (หน้า 30) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
5.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 (หน้า 30) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
5.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
6.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 3 ข้อย่อย 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
7.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2547 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
7.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
7.3 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)
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AUN.4 กลยุทธ์การเรียนการสอน
คาอธิบาย
คณาจารย์ในหลักสูตรพึงร่วมกันพิจารณาและกาหนดกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอน
ที่ชัดเจนของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ( Quality learning) ของผู้เรียน
กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีหลากหลายตามลักษณะของรายวิชา ควรมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเพื่อ
ทาให้เกิดความตื่นตัว ความอยากเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะเรียนและรับความรู้ใหม่ ๆ รู้จักประสาน
ความรู้เก่า และใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ รู้จักการแก้ปัญหา เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีกระบวนการ
ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อาจารย์ควรสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น ร่วมมือ
กันและฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต ( Lifelong learners)
เกณฑ์ย่อย
4
4.1
4.2
4.3
4.4

กลยุทธ์การเรียนการสอน
1
ผู้สอนหรือภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนและการสอนที่ชัดเจน [5]
กลยุทธ์การเรียนการสอนทาให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถใช้
ความรู้ในเชิงวิชาการ [2,6]
กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้คานึงถึงผู้เรียนและกระตุ้นการเรียน
อย่างมีคุณภาพ [3,4]
กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
และสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้ [1]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

2

3

4
√
√

5

6

7

√
√
4

เกณฑ์ข้อที่ 1. ผู้สอนหรือภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ชัดเจน[1]
ผู้สอนระบุกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนทั้งในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
เช่น ทักษะทางด้านปัญญา มีกลยุทธ์ก ารสอนโดยให้ผู้เรีย นเรีย นรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ทฤษฎี ห ลั ก การบริ ห ารการศึ ก ษา และแนวคิ ด หลั ก การวิ จั ย การศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง เป็ น ต้ น และ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยการจัดการเรียนการสอนจะต้องคานึงถึงผลการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านซึ่งได้มกี ารกาหนดไว้อย่างชัดเจน
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เกณฑ์ข้อที่ 2 กลยุทธ์การเรียนการสอนทาให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถใช้ความรู้
ในเชิงวิชาการ [2]
กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนได้ ร ะบุ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจนมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ความรู้ แ ละ
ความสามารถในการใช้ความรู้ในเชิงวิชาการของผู้เรียนได้ โดยสาขาวิชาสามารถพิจารณาจากแนวกล
ยุทธ์การสอนที่สัมพันธ์กับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน นอกจากนี้ สาขาวิชาสามารถติดตาม
ผลของกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นการสอนและการใช้ ความรู้ ใ นเชิ ง วิช าการว่า ได้ น าไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ จ ริ ง
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การน าองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นการบริ หารการศึก ษาที่ เ กิ ด จากการวิ จั ย ไปพั ฒ นา
หน่วยงาน หรือองค์กร ตลอดจนเมื่อสาเร็จการศึกษาไปแล้ววิทยาลัยการศึกษายังสามารถพิจารณา
จากความพึงพอใจนายจ้างได้อีกทางหนึ่งด้วย
เกณฑ์ข้อที่ 3 กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้คานึงถึงผู้เรียนและกระตุ้นการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ [3]
อาจารย์ผู้สอนใช้กลยุทธ์ก ารเรีย นการสอนโดยคานึงถึงการเรียนรู้และผลการเรีย นรู้ที่นิสิต
จะได้รับ ตลอดจนการกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ การเรียนรู้ที่จะได้รับซึ่งประกอบด้วยด้าน
คุณธรรมจริยธรรมทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีกลยุทธ์การสอนและการ
กระตุ้นที่ หลากหลาย เช่น การนัด นิสิตมาพบเป็นระยะ การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ E-mail
Face book เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการเรียนรู้ที่จะได้รับ ผลสัมฤทธิ์ หรือคุณภาพที่เกิดขึน้ กับนิสติ
กลยุ ท ธ์ ท่ี ใ ช้ ใ นการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ บ รรยากาศการเรี ย นรู้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนได้มอบหมายให้ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างหลากหลายทั้ง
การทางานเป็นทีม การนาเสนอรายงานการวิจัย รวมถึงการศึกษาดูงาน ทั้งนี้กลยุทธ์การสอนที่ใช้เน้น
การจัดการเรียนการสอนที่เ น้นผู้เรีย นเป็นสาคัญ การมีส่วนร่วมในการเรียน รวมถึงมีการเชื่อมโยง
บูรณาการกับบริบทของศาสตร์อ่นื ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนมีการบูรณาการองค์ความรู้ นอกจากนี้
วิทยาลัยการศึกษาส่งเสริมอาจารย์ให้มีการพัฒนาความรู้ และทักษะที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการวัดผลประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับโครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้กับสถานศึกษาในประเทศลาว เป็นต้น
กลยุ ทธ์ ในการสร้ างหลั กสู ตรที่ ยื ดหยุ่ นเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ยนมี ทางเลื อกด้ านเนื้ อหารายวิ ชา
แกนหลัก และระยะเวลาของภาคการศึกษา หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านการบริหารการศึกษา
ที่จะเป็นประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐ และ

20

เอกชน รวมทั้ ง การให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในบางเนื้ อ หา
ที่จาเป็นต้องศึกษาอย่างลุม่ ลึก เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัย
กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ และทักษะทางปัญญา โดยผู้สอนใช้
กลยุ ท ธ์ ที่ เ น้ น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ อื้ อ ให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก การคิ ด เพื่ อ วางแผน การแก้ ไ ขปั ญ หา
(problem-solving strategy) โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการวิพากษ์ วิจารณ์ การอภิปราย
การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา การศึกษาเปรียบเทียบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังสามารถช่วยกระตุ้นการเรียนรู้
ได้เป็นอย่างดี และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานหรือองค์กรที่มีวิธีการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ แล้วนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน และการดาเนินการวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่
กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้ผู้เรียนตระหนักในสิ่งที่
เรียนรู้ และกลยุทธ์ในการเรียนรู้ของตนเอง (Self-Learning) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ที่ผ่อนคลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้อง
กับประเด็นปัญหาการวิจัย โดยเห็นความสาคัญจากสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaning full of
Learning) จากกลยุทธ์ก ารสอนที่ระบุใ นรายละเอียดของหลัก สูตร (มคอ.2) และรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) ยกตัว อย่างเช่น การใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรีย นรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายงานกลุ่ม
หรืองานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น จัดหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวางแผน ดาเนินกิจกรรม รวมถึงวิเคราะห์สรุปผลการดาเนินงานสอนเรื่อง
การทางานเป็นทีม เช่น มอบหมายงานกลุ่ม และให้นิสิตกาหนดบทบาทและหน้าที่ ของทีมงานอย่าง
ชัดเจน และนาเสนอผลการทางานหน้าชั้นเรียนและ มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มและกาหนดโจทย์
กติกา และให้ถือปฏิบัติตาม เป็นต้น
เกณฑ์ข้อที่ 4.กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้ [4]
กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนเพื่อการเรียนรู้ สามารถพิจารณาได้จากรายวิชาภาคปฏิบัติของหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริงและ
การนาไปใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยเน้นการวิจัย
ผู้สอนใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้และการ
เรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้น โดยการกาหนดการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบใน มคอ. 2 และ มคอ. 3 โดยใช้กลยุทธ์การสอน โดยการมอบหมายงาน
กลุ่มหรืองานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นสอนเรื่องการทางานเป็นทีมมอบหมายงาน
กลุ่มหรือเดี่ยว เป็นต้น
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AUN.5 การประเมินนิสิต
คาอธิบาย
การประเมินนิสติ จัดเป็นกลไกที่สาคัญในการจัดการศึกษา ผลลัพธ์การประเมินส่งผลโดยตรงต่อ
อนาคตของนิสิต หลักสูตรพึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์จากการประเมินสะท้อนให้เห็นได้ทั้งความสาเร็จของ
ผูส้ อนในการจัดการเรียนการสอนและความสาเร็จของนิสิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลักสูตรพึงพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์และวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชา และกาหนด
ล่วงหน้าก่อนการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการที่เหมาะสมให้นิสติ สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้
ความชัดเจนของการประเมิน ควรแสดงทั้งเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน และช่วงเวลาการ
ประเมินโดยอย่างน้อยควรครอบคลุมรายละเอียดต่อไปนี้
เกณฑ์และวิธีการประเมินนิสิต ควรมีความหลากหลายตามลักษณะวิชา การจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนผลการเรียนรู้ที่ค าดหวัง โดยก าหนดอย่างชัดเจนในหลัก สูตร และแสดงไว้ใ นแต่ละ
รายวิชาของหลักสูตรนั้นๆ รวมทั้งมีการระบุน้าหนักของการประเมินไว้ในรายวิชา ซึ่งต้องเปิดเผยให้
นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องรับรู้ได้ โดยสามารถยืนยันความถูกต้อง ความน่าเชื่ อถือ และความเที่ยงธรรมของ
เกณฑ์และวิธีการประเมิน
ทั้งวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินควรมีการพิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ให้มีความ
เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งการคิดสร้างแนวทางประเมินใหม่ๆ
ช่วงเวลาของการประเมิน ครอบคลุมตั้งแต่การรับเข้าศึกษา การติดตามความก้าวหน้าของการ
เรียน และการประเมินก่อนสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ควรกาหนดช่วงเวลาของการประเมินให้รับรู้ล่วงหน้า
และสะท้อนผลการประเมินกลับยังผูถ้ ูกประเมินเพื่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา
การรับรองผลการประเมิน มีขั้นตอนการดาเนินการที่แสดงไว้อย่างชัดเจนในการพิจารณาและ
รับรองผลการประเมินที่ได้ โดยเน้นให้เห็นการสรุปผลเพื่อสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป
เกณฑ์ย่อย
5 การประเมินนิสิต
5.1 มีการประเมินตัง้ แต่การรับเข้า การติดตามความก้าวหน้า
ระหว่างศึกษา และเมื่อสาเร็จการศึกษา
5.2 การประเมินมีเกณฑ์อ้างอิง
5.3 การประเมินใช้วธิ ีการที่หลากหลาย
5.4 การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนือ้ หาของ
หลักสูตร [3]
5.5 เกณฑ์ที่ใช้ประเมินมีความชัดเจนและเป็นที่รับรู้ [3,6]
5.6 วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร [4]
5.7 มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้นคงวา
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

1

2

3

4
√

5

6

7

√
√
√
√
√
√
4
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5.1 มีการประเมินตั้งแต่การรับเข้า การติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษา และเมื่อสาเร็จ
การศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดให้ มีก ารประเมินผู้ เ รีย นตั้งแต่รับ เข้า ระหว่ างเรีย น และเมื่อส าเร็ จ
การศึกษา ดังนี้
5.1.1 การประเมินผู้เรียนตั้งแต่รับเข้า
มหาวิทยาลัยพะเยาได้กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่สมัครเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยพะเยาต้องมีผลการทดสอบความรูท้ ี่เกี่ยวข้อง มีการทดสอบภาษาอังกฤษ
และมีการสอบข้อเขียน และการสอนสัมภาษณ์ โดยผู้ที่จะได้ผ่านเข้ามาศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ
ครบทั้ง 3 ด้าน
5.1.2 การติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตได้กาหนดให้มกี ารติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนิสิต
ระหว่างการศึกษาของหลักสูตรด้วยวิธีการทดสอบกรอบแนวคิดในการวิจัย การสอบโครงร่างการวิจัย
การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบเพื่อปกป้องงานวิจัย รวมถึงการตีพิมพ์บทความการวิจัยในวารสาร
ต่าง ๆ
นอกจากนี้ วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษายั ง ได้ จั ด ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ดู แ ลนิ สิ ต และติ ด ตาม
ความก้ าวหน้าระหว่างการศึก ษา อาจารย์ที่ป รึก ษายั งสามารถใช้งานระบบทะเบีย นออนไลน์ เพื่อ
ดาเนินการให้คาปรึกษา ฝากข้อความ ติดตามรายงานผลการเรียน ตลอดจนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
นิสติ ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ (www.reg.up.ac.th)
5.1.3 การประเมินผู้เรียนเมื่อสาเร็จการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาได้ ก าหนดให้ นิ สิ ต ที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษาต้ อ งมี ผ ลการทดสอบความรู้
ภาษาอั ง กฤษก่ อ นส าเร็ จ การศึ ก ษา ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ งการ สอบผ่ า นความรู้
ภาษาอั ง กฤษ ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา นอกจากนี้ ยั ง ได้ ก าหนดให้ มี ก ารสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying
Examination) ก่อนจบการศึกษาด้วย ทั้งนี้ หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษามีการติดตามบัณฑิตด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ดังนี้
1. ตรวจสอบภาวะการได้ ง านท าของบั ณฑิ ต ประเมิ นจากบั ณฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่จ บการศึก ษา
ในด้านขอระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2. ตรวจสอบความพึงพอใจนายจ้าง โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิตที่จบการศึกษาและปฏิบัติงาน หลังจากจบการศึกษาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
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ลาดับที่
1.
2.

หลักฐาน
คู่มอื นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
การดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

5.2 การประเมินมีเกณฑ์อ้างอิง
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตไว้ใน มคอ.
2 และ 3 โดยอ้างอิงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
หมวดที่ 3 การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ 20 การวัดและการประเมินผลการศึกษา หมวดที่ 4
การทาวิทยานิพนธ์ และหมวดที่ 5 การสาเร็จการศึกษา
ลาดับที่
1.
2.
3.

หลักฐาน
คู่มอื นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

5.3 การประเมินใช้วธิ ีการที่หลากหลาย
หลั ก สู ตรการศึ ก ษาดุ ษ ฎี บัณ ฑิต สาขาการบริ หารการศึก ษา (มคอ. 2 ) ได้ก าหนดวิธี ก าร
ประเมินการเรีย นรู้ของผู้เรีย น ที่หลากหลายในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทัก ษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสุนทรียภาพ สุขภาพและบุคลิกภาพ ดังนี้
5.3.1 วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1) สอบถามนิสิตถึงความเข้าใจหรือความคิดเห็นถึงพฤติกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม
2) ประเมินพฤติกรรม และตรวจสอบการเข้าเรียน การส่งงาน การปฏิบัติตนในชั้นเรียน
การสอบรวมถึงประเมินจากผลงานของนิสิต ต้องเป็นผลจากความสามารถของนิสิตเอง ไม่ควรมีการ
ลอกเลียนแบบความคิดของผูอ้ ื่น
3) ประเมินจากพฤติกรรมและปฏิบัติตนในการเข้าชั้นเรียน
4) ประเมินผลงานจากงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
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5.3.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
1) การสอบปากเปล่า ในรูปแบบของการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การอภิปราย
และ การถามตอบ เป็นต้น
3) การจัดท ารายงานผลการค้นคว้า และ/หรือผลการวิจัย การนาเสนอโครงร่าง
งานวิจัย
4) การนาเสนอผลงานการวิจัย
5) การนาเสนอบทความการวิจัย
5.3.3 วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1) พิจารณาจากความสามารถในการสืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้
การใช้หลักตรรกะ การแก้ปัญหา ในงานที่มอบหมายให้นสิ ิต
5.3.4 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) พิ จ ารณาจากความสม่ าเสมอ ความต่ อ เนื่ อ งในการติ ด ต่ อ ประสานงานเพื่ อ
ความก้าวหน้าในการดาเนินการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษา
2) การประสานสัมพันธ์ หรือการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างรุ่ นพี่ รุ่นน้อง หรือร่วมกัน
ทากิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยการศึกษา
3) การทางานเป็นทีม
5.3.5 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล และการประเมินชิน้ งานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
2) ประเมินความถูกต้องในการใช้สถิติ และการตอบโจทย์ หรือความสามารถในการ
ตีความค่าสถิติ ในบทความ หรือจากงานวิจัยต่าง ๆ
3) ประเมินผลการนาเสนอข้อมูลที่สืบค้น
5.3.6 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1) ผลประเมินในรายวิชาหรือ ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
5.3.7 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
1) สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพ
5.3.8 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นบุคลิกภาพ
1) สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
ลาดับที่
1.

หลักฐาน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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5.4 การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหาของหลักสูตร
ผู้สอนได้กาหนดให้มีประเมินผลการเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการสอน และหลังการ
เรียนการสอน โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้การประเมินสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรและครอบคลุมเนือ้ หาของหลักสูตรทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ
ทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศด้านสุนทรียภาพ สุขภาพและบุคลิกภาพดังแสดงในแผนที่
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
ทั้งนีผ้ สู้ อนได้กาหนดเนือ้ หาและวิธีการวัดผลประเมินในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
เอกสารประกอบการสอน อีกทั้งได้กาหนดให้มีผังแบบทดสอบ (Test blueprint) เพื่อให้การประเมินผล
ครอบคลุมและสะท้อนผลการเรียนที่หลักสูตรกาหนด
ในรายวิช าศึก ษาทั่ ว ไปของหลั ก สูตรยั งมีก ารประเมินผลการเรี ย นรู้โ ดยนิสิตเพื่อ ให้นิสิตได้
สะท้อนและรายงานผลการเรียนรู้ที่ตงั้ ไว้ของแต่ละรายวิชา
ลาดับที่
1.
2.

หลักฐาน
ละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 (หน้า 30) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)

5.5 เกณฑ์ท่ใี ช้ประเมินมีความชัดเจน และเป็นที่รับรู้
ผูส้ อนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรได้แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนทราบก่อน
การจัดการเรียนการสอน ทั้งได้กาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) [1]
ลาดับที่
1.

หลักฐาน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)

5.6 วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผูส้ อนได้ใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ [1] ที่หลากหลาย เช่น การทารายงาน การทาโครงร่าง
การวิจัย การนาเสนอผลงาน โดยผู้สอนเลือกหรือออกแบบการประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คือ นิสิตมีความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น 2) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองสั ง คมและ 3)
มีความสามารถในการปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม โดยมีการระบุอย่างชัดเจน
ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

27

ลาดับที่
1.

หลักฐาน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5.7 มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้นคงวา
ผูส้ อนทาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 หมวดที่ 3 การวัด และประเมินผลการศึกษา
และหมวดที่ 4 การทาวิทยานิพนธ์
ในด้ า นความชั ด เจนของระบบตรวจสอบผลการเรี ย น นิ สิ ต สามารถติ ด ตามได้ จ ากระบบ
reg.up.ac.th หรือสามารถยื่นคาร้องขอตรวจสอบผลการสอบหรือผลการตรวจข้อสอบได้
ลาดับที่
1.

หลักฐาน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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นอกจากนี้ ผู้สอนยังสามารถใช้กลยุทธ์ในเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและ
สะท้อนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองโดยเห็นได้จากกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา โดยเน้นการจัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ การ
นาเสนอและสะท้อนผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนองการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
ลาดับที่
1.

2.
3.

4.

หลักฐาน
1.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
1.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
1.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ข้อย่อย 2.4
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ(หน้า 31)
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ข้อย่อย 2.4
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(หน้า 31)
3.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4
3.2 รายละเอียดของรายวิชามคอ. 3 แผนการสอนข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ข้อย่อย 2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา (หน้า 31)
ข้อย่อย 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (หน้า 31)
4.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
4.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
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AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
คาอธิบาย
ผู้สอนมีความสาคัญในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร คุณภาพของผู้สอนขึ้นกับคุณวุฒิ
การศึกษาที่ตรงกับหลักสูตรที่สอน ความเข้าใจ ความชานาญ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอน ทักษะ
ในการถ่ายทอด ความรู้แก่นิสิต รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถนาผลการประเมินการสอน
มาปรับปรุงพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ ที่กาหนดคุณภาพ
ของบุคลากรสายวิชาการ
เกณฑ์ย่อย
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรมีความสามารถในงานของตน
มีบุคลากรเพียงพอที่จะทางานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
การสรรหาบุคลากรและการเลือ่ นตาแหน่งเป็นไปตาม
ความสามารถเชิงวิชาการ
มีการกาหนดบทบาท และความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ระหว่าง
บุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรงกัน
มีการมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
มีภาระงานบุคลากรและระบบจูงใจที่สนับสนุนคุณภาพการ
เรียนการสอน
มีการกากับดูแลความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของ
บุคลากร
มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารือ และปรับการ
มอบหมายงาน
มีการวางแผน และปฏิบัตติ ามแผนในเรื่องการสิ้นสุด
การจ้าง และการเกษียณอายุงาน
มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

1

2

3

4
√
√
√

5

6

7

√
√
√
√
√
√
√
4

6.1 บุคลากรมีความสามารถในงานของตน
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มีบุคลากรในตาแหน่งผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ และอาจารย์ ที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถตามภาระงานในตาแหน่งอาจารย์
[1] อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีรายวิชาที่รับผิดชอบสอน มีภาระงานสอน และมีแผนพัฒนารายบุคคลในการ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ [2] โดยวิทยาลัยการศึกษา มีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์
เพิ่มพูนความรูค้ วามสามารถที่เกี่ยวข้องทุกปี [3]
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อาจารย์ป ระจ าหลั ก หลั ก สู ต รการศึก ษาดุ ษ ฎีบัณ ฑิต มีคุ ณสมบั ติตามเกณฑ์ สกอ. สาเร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต[4] และผ่านการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่จากวิทยาลัยการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม [5]
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

หลักฐาน
เกณฑ์ภาระงานอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา
รายงานการจัดสรรงบประมาณ (Block Grant) และการใช้จ่ายประจาปี ของคณาจารย์วทิ ยาลัยการศึกษา
คาสั่งแต่งตั้ง และรายละเอียดคุณสมบัตขิ องอาจารย์ประจาหลักสูตร
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ วิทยาลัยการศึกษา

6.2 มีบุคลากรเพียงพอที่จะทางานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต มี บุ ค ลากรเพี ย งพอที่ จ ะท างานตามกิ จ กรรมที่ ก าหนดไว้
ในหลักสูตร โดยอาจารย์ประจาสาขาวิชามีภาระการสอน อย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ไม่เกิน 15
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยคานึงอัตรากาลังต่อภาระงาน [1]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
ตารางสรุปอัตรากาลัง (FTES) บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา

6.3 การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนตาแหน่งเป็นไปตามความสามารถเชิงวิชาการ
บุคลากรของแต่ละสาขาวิชาในวิทยาลัยการศึกษาได้ผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรตาม
ความสามารถเชิงวิ ชาการ การสรรหาบุคลากรเริ่ มจากการพิจ ารณาเกณฑ์อั ตราก าลังของแต่ล ะ
สาขาวิชา [1]เมื่อขาดอัตราก าลั ง วิท ยาลัย การศึกษาจะดาเนินการขออัตราจากมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยพะเยาจะประกาศรับสมัครอาจารย์[2] โดยพิจารณาจากคุณวุฒิตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
และการสอบสอนโดยคณะกรรมการประเมินที่ วิทยาลัยการศึกษาแต่งตั้ง [3] ซึ่งสามารถพิจารณาได้
จากความสามารถเชิงวิชาการและบุคลิกภาพและทัศนคติ[4]
การเลื่อนตาแหน่งของบุคลากรเป็นไปตามความสามารถเชิงวิชาการโดยบุคลากรทุกหลักสูตร
ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยพะเยาระเบียบเรื่องการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ [5]
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ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

หลักฐาน
ตารางสรุปอัตรากาลัง (FTES) บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา
ประกาศรับสมัครอาจารย์วทิ ยาลัยการศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งการสอบสอนคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจาวิทยาลัยการศึกษา
แบบประเมินการสอบสอนคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจาวิทยาลัยการศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
www.personnel.up.ac.th/Main/Process_Rule.aspx

6.4 มีการกาหนดบทบาทและความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ระหว่างบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็นที่
เข้าใจ
บุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยการศึกษาทุกหลักสูตรมีเกณฑ์ภาระงานในตาแหน่งผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ และอาจารย์ [1] วิทยาลัยการศึกษามีการแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา [2]ซึ่งได้รับการ
กาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
เกณฑ์ภาระงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และเกณฑ์ภาระงานอาจารย์
2.
คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา

6.5 มีการมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
บุ ค ลากรทุ ก หลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา ได้ รั บ มอบหมายงานเหมาะสมกั บ ความรู้
ความสามารถ แต่ล ะหลักสูตรจะมีการประชุมเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบ ภาระงาน โดยมีการ
กาหนดเกณฑ์และบุคลากรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา [1] การจัดการเรียนการสอนประจารายวิชา ทั้งระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก [2]การเป็นผู้จัดการรายวิชา[3]การเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา[4]การเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ [5]การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง [6]วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
และเอก [6]
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หลักฐาน
เกณฑ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและคาสั่งแต่งตั้ง
รายงานการประชุมการจัดตารางสอนอาจารย์ของวิทยาลัยการศึกษา
รายงานการประชุมการกาหนดผู้จัดการรายวิชา
เกณฑ์อาจารย์บัณฑิตศึกษา
รายงานการประชุมการกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
รายงานการประชุมการกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เกณฑ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
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6.6 มีภาระงานบุคลากรและระบบจูงใจที่สนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน
บุคลากรทุกหลักสูตรในวิทยาลัยการศึกษา มีภาระงานและระบบจูงใจที่สนับสนุนคุณภาพการ
เรีย นการสอนโดยมีนโยบายการสนับ สนุนงบประมาณการสอนเกิน ภาระงานที่ก าหนด และมีก าร
กาหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร ในการเข้าร่วม ประชุม อบรมสั มมนา
ปีละ 15,000 บาท [1]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วม ประชุม อบรมสัมนา(Block Grant)

6.7 มีการกากับดูแลความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของบุคลากร
ทุก หลั ก สู ตรของแต่ล ะสาขาวิ ชาจะมี ก ารก ากั บ ดูและความรับ ผิดชอบต่องานในหน้าที่ของ
บุคลากรในระดับหลักสูตรโดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตร [1] บุคลากรในแต่ละสาขาวิชาจะมีหัวหน้า
สาขาวิชากากับดูแล [2] ร่วมกับรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีแต่ละฝ่าย [3] โดยมีผู้กากับดูแลสูงสุด
ในแต่ละคณะ คือคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา[4] และคณบดี [5]
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

หลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา
คาสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีและรองคณบดีวทิ ยาลัยการศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณบดีวทิ ยาลัยการศึกษา

6.8 มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารือ และปรับการมอบหมายงาน
การบริ ห ารงานบุ ค ลากรสายวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษามี ก ระบวนการทบทวน
ปรึกษาหารือในระดับหลักสูตร สาขาวิชา และกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา
ในระดับหลักสูตร จะมีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร [1] และในระดับวิทยาลัยการศึกษา
จะมีการประชุมบุคลากรทั้งคณะภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง [3] และการประชุมคณะกรรมการประจา
วิทยาลัยการศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง [4]
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

หลักฐาน
รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
รายงานการประชุมสาขาวิชา
เอกสารประกอบการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา
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6.9 มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องการสิ้นสุดการจ้าง และการเกษียณอายุงาน
บุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยการศึกษาได้แก่ ผูม้ ีความรูค้ วามสามารถพิเศษ [1] และอาจารย์
[2]มีระยะเวลาการทางานและการสิน้ สุดการจ้าง ตลอดจนการเกษียณอายุงานตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา [3]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
2.
สัญญาจ้างอาจารย์ประจา
3.
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา

6.10 มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
บุคลากรสายวิชาการทุกหลักสูตรของวิทยาลัยการศึกษาได้รับการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
ดังต่อไปนี้
1. การประเมินภาระงาน สาหรับบุคลากรในระยะทดลองงาน 5 ปีแรก โดยส่งรายงานภาระงาน
รอบ 6 เดือน รวมเป็น ปีละ 2 ครั้ง [1]
2. การประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสิต ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และใช้
รายงานการประเมินผลดังกล่าวมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป[2]
3. การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยหัวหน้าสาขาวิชาประเมินภาระงาน และพฤติกรรมการ
ทางานของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อเสนอการเลื่อนขั้นเงินเดือน[3]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
เอกสารการประเมินภาระงานอาจารย์ ระยะทดลองงาน
2.
รายงานการประเมินการสอน และ มคอ.5 การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
3.
รายงานภาระงานอาจารย์ประจาเสนอต่อวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
คาอธิบาย
บุค ลาการสายสนับ สนุนมีความสาคัญ ในการช่วยให้ก ารจัดการเรีย นการสอนเป็นไปอย่าง
มี คุ ณ ภาพ จึ ง เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตรงกั บ งาน
มีความสามารถ และมีจานวนที่เพียงพอ
เกณฑ์ย่อย
7
7.1

คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรห้องสมุดมีความสามารถ และมีจานวนเพียงพอที่จะ
ให้บริการอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
7.2 บุคลากรห้องปฏิบัตกิ ารมีความสามารถและมีจานวน
เพียงพอที่จะให้บริการอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
7.3 บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มีความสามารถและมีจานวนเพียง
พอที่จะให้บริการอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
7.4 บุคลากรงานบริการนิสติ มีความสามารถ และมีจานวนเพียง
พอที่จะให้บริการอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

1

2

3
√

4

5

6

7

√
√
√
2

7.1 บุคลากรห้องสมุดมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีจานวน 17 คน โดยมีเกณฑ์
การกาหนดภาระงานที่เหมาะสม [1]และเพียงพอต่อจานวนนิสติ [2]โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ
ในระดับดี[3]
ลาดับที่
1.
2.
3.

หลักฐาน
เกณฑ์การมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายงานอัตราส่วนบุคลากรต่อจานวนนิสิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

7.2บุคลากรห้องปฏิบัติมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ
วิทยาลัยการศึกษามีหอ้ งปฏิบัติการสอนซึ่งมีบุคลากรดูแลห้องปฏิบัติการสอน จานวน 1 คน
โดยมีเกณฑ์การกาหนดภาระงานที่เหมาะสม [1]และเพียงพอต่อจานวนนิสติ [2]โดยมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในระดับดี[3]
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ลาดับที่
1.
2.
3.

หลักฐาน
เกณฑ์การมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรห้องปฏิบัตกิ ารสอน
รายงานอัตราส่วนบุคลากรต่อจานวนนิสิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัตกิ ารสอน

7.3 บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่
น่าพอใจ
บุ ค ลากรด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ประจ าห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์
มีจานวนเพียงพอ โดยมีเกณฑ์การกาหนดภาระงานที่เหมาะสม [1]และเพียงพอต่อจานวนนิสิต [2]โดยมี
ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี[3]
ลาดับที่
1.
2.
3.

หลักฐาน
เกณฑ์การมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
รายงานอัตราส่วนบุคลากรต่อจานวนนิสิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์

7.4 บุคลากรงานบริการนิสิตมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่
น่าพอใจ
วิทยาลัยการศึกษามีบุคลากรด้านงานบริการนิสติ ด้านกิจการนิสิต จานวน 2 คน และบุคลากร
งานบริการนิสิตด้านวิชาการ จานวน 2 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อจานวนนิสิต โดยมีเกณฑ์การกาหนดภาระ
งานที่ไม่เหมาะสม [1]และไม่เพียงพอต่อจานวนนิสติ [2]แต่มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี[3]
ลาดับที่
1.
2.
3.

หลักฐาน
เกณฑ์การมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรงานบริการนิสิต
รายงานอัตราส่วนบุคลากรต่อจานวนนิสิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริการนิสติ
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AUN.8 คุณภาพผู้เรียน
คาอธิบาย
คุณภาพผูเ้ รียนมีความสาคัญต่อคุณภาพบัณฑิต หลักสูตรพึงให้ความสาคัญต่อคุณภาพผูเ้ รียน
ตั้งแต่นโยบายการรับเข้าศึกษา ต้องมีเกณฑ์การรับเข้าที่ชัดเจน และมีการพิจารณาทบทวนอย่าง
สม่าเสมอ
หลักสูตรพึงจัดทาข้อมูลของผูท้ ี่สมัครเข้าศึกษา ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในปีที่ 1 ของทุกปี
และข้อมูลผูเ้ รียนทั้งหมดในหลักสูตรทุกชั้นปี เพื่อใช้กาหนดนโยบายการรับเข้าศึกษาในแต่ละปี
เกณฑ์ย่อย
8
8.1
8.2
8.3

คุณภาพผู้เรียน
มีนโยบายในการรับผู้เรียนเข้าศึกษาที่ชัดเจน
มีกระบวนการในการรับเข้าศึกษาที่เหมาะสม
ภาระการเรียนของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับภาระการเรียน
ที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

1

2

3

4
√
√
√

5

6

7

4

8.1 มีนโยบายในการรับผู้เรียนเข้าศึกษาที่ชัดเจน
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษามีนโยบาย
การรับเข้าตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา [1] โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้กาหนดให้ผสู้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ที่สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยพะเยาต้องต้องมีผลการทดสอบ
ความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา มีการทดสอบภาษาอังกฤษ และมีการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ที่จะได้ผา่ น
เข้ามาศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบครบทั้ง 3 ด้าน
ลาดับที่
1.

หลักฐาน
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
พะเยา

8.2มีกระบวนการในการรับเข้าศึกษาที่เหมาะสม
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการรับเข้าที่เหมาะสม ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาโดยมหาวิทยาลัยพิจารณาเอกสารการ
สมัครตามคุณสมบัติที่จัดทาประกาศ และมีก ารสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดทัศนคติและบุคลิกภาพ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยพะเยาจะมอบหมายให้แต่ละสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการสอบสัมภาษณ์
และเมื่อผ่านกระบวนการรับเข้าศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ได้จั ดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ให้กับนิสติ [1]
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ลาดับที่
หลักฐาน
1.
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
พะเยา

8.3 ภาระการเรียนของนิสิตมีความสอดคล้องกับภาระการเรียนที่ระบุในหลักสูตร
การจั ด การเรี ย นการสอนส าหรั บ นิ สิ ต หลั ก สู ต รการศึ ก ษาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห าร
การศึกษาเป็นไปตามตารางเรียนนิสิตที่แสดงในระบบทะเบียนออนไลน์ [1] ซึ่งตรงตามแผนการศึกษา
ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) [2]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
ตารางเรียนนิสติ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
2.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของ
หลักสูตร
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AUN.9 การสนับสนุน และการให้คาปรึกษา
คาอธิบาย
หลักสูตรพึงให้คำแนะนำ และสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ ที่มีผลต่อพัฒนำกำรของนิสิต เพื่อให้มั่นใจว่ำ
นิสิตมีสภำพแวดล้อมทั้งด้ำนกำยภำพ สังคม และสภำวะจิตใจที่ดี มีกำรติดตำมพัฒนำกำรของนิสิต
อย่ำงเป็นรูปธรรมระหว่ำงที่ศึกษำอยู่ มีบันทึกผลกำรติดตำม มีระบบกำรแจ้งผลสะท้อนกลับให้ นิสิต
และหำกจำเป็นควรมีวิธีกำรแก้ปัญหำก่อนจะสำยเกินไป นับเป็นกระบวนกำรสำคัญต่อกำรเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงคุณภำพของนิสิต
กำรให้คำแนะนำและสนับสนุน ควรครอบคลุมด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริกำรนิสติ ด้ำนกำรให้คำปรึกษำ
แนะนำ ด้ำนนันทนำกำรและกีฬำ ด้ำนสุขภำพและสุขอนำมัย ด้ำนกำรจ้ำงงำนและกำรประกอบอำชีพ
เกณฑ์ย่อย
9 การสนับสนุนและให้คาปรึกษานิสิต
9.1 มีระบบกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของนิสิตอย่ำงเหมำะสม
9.2 นิสิตได้รบั คำปรึกษำและกำรส่งเสริมด้ำนกำรเรียน รวมทั้ง
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลกำรศึกษำอย่ำงเพียงพอ
9.3 นิสิตได้รับกำรดูแลแนะนำอย่ำงเพียงพอ
9.4 นิสิตพอใจในสภำพแวดล้อม ทัง้ ทำงกำยภำพ สังคม และ
จิตใจ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

1

2

3

4
√
√

5

6

7

√
√
4

9.1 มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตอย่างเหมาะสม
วิ ท ยำลั ย กำรศึ ก ษำได้ ก ำหนดให้ มี ร ะบบกำรติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำ ของนิ สิ ต โดยใช้ ร ะบบ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกคนจะได้รับกำรแต่งตั้งจำกวิทยำลัยกำรศึกษำ[1]มีหน้ำที่
[2]ในกำรติ ด ตำมผลกำรเรี ย น ควำมประพฤติ ให้ ค ำปรึ ก ษำ และสะท้ อ นผลกำรให้ ค ำปรึ ก ษำ
ต่อสำขำวิชำ และคณะฯ [3] โดยอำจำรย์ที่ป รึกษำจะได้รับ กำรประเมินกำรให้คำปรึก ษำจำกนิสิต
ทุกภำคกำรศึกษำ[4]
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

หลักฐาน
คำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ วิทยำลัยกำรศึกษำ
คู่มอื อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำลัยกำรศึกษำ
เอกสำรแบบฟอร์มกำรให้คำปรึกษำ
รำยงำนผลกำรประเมินอำจำรย์ที่ปรึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำ
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9.2 นิสิตได้รับคาปรึกษาและการส่งเสริมด้านการเรียน รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผล
การศึกษาอย่างเพียงพอ
ในกำรให้คำปรึกษำนิสติ คณำจำรย์ทุกคนสำมำรถให้คำปรึกษำได้ทั้งกำรเข้ำพบตำม
ตำรำงเวลำให้คำปรึกษำ (Office hour) [1] และกำรฝำกข้อควำมในระบบทะเบียนออนไลน์ [2]
ในกำรส่งเสริมด้ำนกำรเรียน คณำจำรย์สำมำรถใช้ช่องทำงที่กล่ำวมำแล้วนั้นในกำรส่งเสริม
ด้ำนกำรเรียน อำทิ กำรนัดพบนิสติ ระหว่ำงกำรลงทะเบียน [3] กำรนัดพบนิสิตที่ปฏิบัติตนไม่เป็นไปตำม
ระเบียบมหำวิทยำลัย [4]กำรนัดพบนิสิตที่ไม่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำรวิจัย [5]โดยคณำจำรย์
จะต้องรำยงำนข้อมูลต่อวิทยำลัยกำรศึกษำตำมกำหนดเวลำ [6]
ลาดับที่
1.
2.
3.

หลักฐาน
ตำรำงเวลำให้คำปรึกษำ (Office hour)
ระบบทะเบียนออนไลน์
เอกสำรกำรลงทะเบียน

9.3 นิสิตได้รับการดูแลแนะนาอย่างเพียงพอ
วิทยำลัย กำรศึก ษำมีนโยบำยในกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ 1 คนต่อนิสิต 5 คน [1] โดยมี
วัตถุประสงค์ให้นิสติ เข้ำรับกำรปรึกษำทั้งทำงด้ำนวิชำกำร และเรื่องส่วนบุคคล [2]
ลาดับที่
1.
2.

หลักฐาน
คำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ วิทยำลัยกำรศึกษำ
เอกสำรแบบฟอร์มกำรให้คำปรึกษำ

9.4 นิสิตพอใจในสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ สังคม และจิตใจ
มหำวิทยำลัยพะเยำมีระบบกำรประเมินออนไลน์ ในประเด็นด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สิ่งสนับสนุนกำรสอน สิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย โดยมีคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์ดี [1]
ลาดับที่
1.
6.

หลักฐาน
รำยงำนผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรสอนโดยนิสิต
รำยงำนกำรชีแ้ จงกำรปฏิบัตติ นไม่เป็นไปตำมระเบียบกำรเข้ำห้องสอบ
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AUN 10 สิ่งอำนวยควำมสะดวก และโครงสร้ำงพื้นฐำน
คำอธิบำย
สิ่งอำนวยควำมสะดวก และโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นสิ่งจำเป็นต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ ำ หมำย และวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก ำหนดไว้ ควรจั ด ให้ มี ห้ อ งเรี ย นพร้ อ มอุ ป กรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุดสำรสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำร ตลอดจนกำรจัดกำรด้ำน
มำตรฐำนสภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัย โดยคำนึงถึงควำมเพียงพอ เหมำะสม และทันสมัย
เกณฑ์ย่อย
10 สิ่งอำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
10.1 มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรสอน (ห้องเรียนและอุปกรณ์ใน
ห้องเรียน)
10.2 มีห้องสมุดเพียงพอ และทันสมัย
10.3 มีห้องปฏิบัตกิ ำรเพียงพอ และทันสมัย
10.4 มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนคอมพิวเตอร์เพียงพอ และทันสมัย
10.5 สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนำมัย และมำตรฐำนควำมปลอดภัยเป็นไป
ตำมข้อกำหนดในทุกด้ำน
ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall Opinion)

1

2

3
√

4

5

6

7

√
√
√
√
3

10.1 มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรสอน (ห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียน)
วิ ท ยำลั ย กำรศึ ก ษำมี สิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน อำทิ ห้ อ งเรี ย น
อุปกรณ์ในห้องเรียน [1] รวมทั้งมีกำรจัดระบบกำรใช้งำนในห้องเรียนตำมตำรำงเรียน และกำรใช้ห้อง
ดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร [2] เช่น กำรสอนซ่อมเสริม เป็นต้นโดยใช้ทรัพยำกรร่วมกับมหำวิทยำลัย
พะเยำ
ลำดับที่
1.
2.

หลักฐำน
รูปภำพห้องเรียน และอุปกรณ์ พร้อมสิ่งอำนวยควำมสะดวก
รำยงำนตำรำงกำรใช้ห้องเรียนและอัตรำกำรใช้งำน

10.2 มีห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย
นิสติ หลักสูตรกำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ ของวิทยำลัยกำรศึกษำทุกคน
สำมำรถใช้บริกำรห้องสมุดได้ที่ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ[1] นอกจำกนี้
วิทยำลัยกำรศึกษำมีห้องหนังสือ และแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยำลัยกำรศึกษำ[2] ซึ่งให้บริกำรยืม-คืน
หนังสือ และสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
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ลำดับที่
หลักฐำน
1.
รูปภำพศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
2.
รูปภำพห้องหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยำลัยกำรศึกษำ

10.3 มีห้องปฏิบัติกำรเพียงพอและทันสมัย
หลักสูตรกำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ มีห้องหนังสือ และแหล่งสืบค้น
ข้อมูลของวิทยำลัยกำรศึกษำจำนวน 1 ห้อง [1] มีอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และมีผู้รับผิดชอบดูแล
ซึ่งเอือ้ ประโยชน์สำหรับนิสิตทีต่ ้องกำรสืบค้นข้อมูลด้ำนกำรเรียนกำรสอนและด้ำนอื่น ๆ ที่สนใจอีกด้วย
ลำดับที่
หลักฐำน
1.
รูปภำพห้องหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยำลัยกำรศึกษำ

10.4 มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนคอมพิวเตอร์เพียงพอและทันสมัย
นิ สิ ต ของหลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สำขำกำรบริ ห ำรกำรศึ ก ษำ สำมำรถใช้ ง ำน
คอมพิ ว เตอร์จ ำกห้ องปฏิบั ติ ก ำรคอมพิ ว เตอร์ ศู นย์ บ ริ ก ำรเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
[1][2]และห้องหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยำลัยกำรศึกษำ[3]
ลำดับที่
หลักฐำน
1.
รำยกำรวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2.
รำยงำนกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ของนิสิต ณ ศูนย์บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
3.
รูปภำพห้องหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยำลัยกำรศึกษำ

10.5 สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนำมัยและมำตรฐำนควำมปลอดภัยเป็นไปตำมข้อกำหนดในทุกด้ำน
มหำวิทยำลัยพะเยำมีนโยบำยในกำรดูแลสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนำมัย สถำนที่และควำมปลอดภัย
สำหรับนิสิตและบุคลำกร [1] [2] และในส่วนของวิทยำลัยกำรศึกษำได้รับผิดชอบดูแลสถำนที่ในบริเวณ
ส่วนของวิทยำลัยกำรศึกษำ[3]
ลำดับที่
หลักฐำน
1.
แนวนโยบำยเชิงสุขอนำมัยและมำตรฐำนควำมปลอดภัยของมหำวิทยำลัยพะเยำ
2.
ภำพสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนำมัย และสถำนที่และอุปกรณ์ที่ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัยของมหำวิทยำลัย
พะเยำ
3.
ภำพถ่ำยสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนำมัย สถำนที่และอุปกรณ์ที่ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัยของวิทยำลัย
กำรศึกษำ
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AUN.11 การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและการสอน
คาอธิบาย
หลักสูตรพึงมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดาเนินการหลักสูตรตั้งแต่การวางแผนดาเนินการ
การกระตุ้นสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ การตรวจสอบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
เกณฑ์ย่อย
11 การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน
11.1 ผูส้ อนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และ
ปรับปรุงหลักสูตร
11.2 นิสติ มีสว่ นร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุง
หลักสูตรของหลักสูตร
11.3 ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร [
11.4 มีการประเมินหลักสูตรสม่าเสมอในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม
11.5 รายวิชา และหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็น
ระบบโดยนิสติ
11.6 มีการนาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียมา
ใช้ในการปรับปรุง
11.7 มีการประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ของกระบวนการการเรียนและการสอน รูปแบบ
และวิธีการประเมิน
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

1

2

3

4

5

6

7

√
√
√
√
√
√
√

3

11.1 ผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
ผูส้ อนทุกคนในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา แนวทางการปรับปรุงพร้อมทั้งทบทวน
หลักสูตรในการประชุมรายวิชา และการประชุมเพื่อจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
การประชุมเพื่อพัฒนา และทบทวนหลักสูตรอาจมีรูปแบบของการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้เหมาะสมกับหลักสูตรโดยมีการรวบรวมเพื่อสะท้อนแนวทางการพัฒนาและปรั บปรุง
การจัดการศึกษาแต่ละปีการศึกษาผ่านการจัดทารายงานการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ที่แสดง
ถึงการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
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ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

11.2นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาได้มีการประกัน
คุณภาพหลั กสู ตร [1] โดยระบุใ ห้นิสิตที่สาเร็จการศึก ษามีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพหลักสูตร และนารายงานผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาหลักสูตรต่อไปได้
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

11.3 ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้ให้ความสาคัญกับตลาดแรงงาน
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับ ปรุงหลักสูตรตามนโยบายของวิทยาลัยการศึกษา
โดยใช้ผลการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต [1] ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต [2] โดยนาข้อมูล
มาใช้ในการพิจารณารายวิชาที่เ หมาะสมต่อการประกอบอาชีพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
มาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการทางานต่อไป
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานผลการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
2.
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต

11.4 มีการประเมินหลักสูตรสม่าเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรปรับปรุงในปีพ.ศ. 2555
โดยมีกาหนดการที่จะปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาของหลักสูตรที่จะต้อง
มีการประเมิน แต่หลักสูตรมีวิธีการประเมินหลักสูตรเป็นระยะๆ โดยศึกษาจากผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) [1] ในแต่ละปีการศึกษา
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
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11.5 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดยนิสิต
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มีแนวทางที่จะประเมินรายวิชาและ
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้ระบุไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร[1]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

11.6 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้ใช้ข้อมูลจากความพึงพอใจของ
นายจ้ าง และของนิสิต มาเป็ นข้อมู ล ป้อนกลับ ในการจัดกิจ กรรมการเรีย นการสอนในรายวิช าของ
หลั ก สู ต ร [1] และมี แนวทางที่ จะประเมิ นรายวิ ชาและหลั ก สู ตรตามรอบระยะเวลาของการพั ฒนา
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)[2]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

11.7 การประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการการเรียนและการสอน
รูปแบบและวิธีการประเมิน
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้กาหนดการประกันคุณภาพ
กระบวนการเรียนการสอน รูป แบบและวิธีป ระเมินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายละเอีย ดของ
หลักสูตร(มคอ.2) [1] ที่ระบุแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร การจัดทารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) ที่ ร ะบุ แ ละวางแผนการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งเป็ นระบบ การจั ด ท า รายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เพื่อสะท้อนคุณภาพของการจัดการเรีย นการสอน และการจัดท า
รายงานการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ที่สะท้อนภาพรวมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ประเมินประจาภาคการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

หลักฐาน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
รายงานการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
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AUN.12 การพัฒนาบุคลากร
คาอธิบาย
บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนของหลักสูตรมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ และ
เหมาะสมกับงาน และมีการพัฒนาตนเองสม่่าเสมอ พึงมีแผนการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ เหมาะสม
และชัดเจน เป็นไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล หลักสูตร และหน่วยงานโดยมีระบบการระบุ
ความต้องการ
เกณฑ์ย่อย
12 การพัฒนาบุคลากร
12.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ที่ชัดเจนตามความต้องการในการอบรมและพัฒนา
12.2 มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนเพียงพอกับความต้องการที่ระบุ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

1

2

3

4

5

6

7

√
√
4

12.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ชัดเจนตามความต้องการในการ
อบรมและพัฒนา
วิทยาลัยการศึกษาได้จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ [1] ซึ่งประกอบด้วยแผนการศึกษาต่อ
การขอก่ าหนดต่าแหน่ งทางวิชาการ อีก ทั้ งมีก ารส่ารวจความต้องการบุคลากรในการพัฒ นาด้า น
วิชาการและตอบสนองความต้องการในรูปแบบของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ [2]
อาทิ โครงการเตรียมความพร้อมการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ โครงการอบรมนักวิจัย เป็นต้น
นอกจากนี้ วิทยาลัยการศึกษายังเล็งเห็นความส่าคัญของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
โดยจัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และส่ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง [3]และจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตามความต้องการที่ระบุ
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา
2.
โครงการเตรียมความพร้อมการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ โครงการอบรมนักวิจัย
3.
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา
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12.2 มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพียงพอกับ
ความต้องการที่ระบุ
วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษาจ่ า แนกกิ จ กรรมการอบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการและสาย
สนับสนุนเป็น 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 วิทยาลั ยการศึกษาเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนประจ่าทุกปี เช่น อบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ อบรมการขอก่าหนด
ต่าแหน่งทางวิชาการ [1]
ประเภทที่ 2 วิทยาลัยการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมตามความต้องการที่ระบุ โดยสาขาวิชาสามารถ
จัด สรรงบประมาณที่ไ ด้ รั บ เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาตนเองและนิ สิ ต ตามความประสงค์ ไ ด้ เช่ น
โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นต้น[2]
ประเภทที่ 3 วิทยาลัยการศึกษาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนรายบุคคลประจ่าปี ส่าหรับบุคลากร
สายวิชาการ จ่านวน 15,000บาทต่อคน และ ส่าหรับบุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน 10,000 บาทต่อ
คน เพื่อให้สทิ ธิในการเลือกการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัม มนา หรือน่าเสนอผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง [3]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ โครงการอบรมการขอก่าหนดต่าแหน่งทาง
วิชาการ
2.
โครงการศึกษาดูงานของสาขาวิชา และโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน
3.
รายงานการสรรงบประมาณรายบุคคล (Block Grant)
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AUN.13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คาอธิบาย
การมีระบบที่มีประสิท ธิ ภาพในการรับ รู้ข้อมูลป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหลัก สูตร
(ผู้เรียน อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต) เป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้หลักสูตร
ได้รับรู้ผลการดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อนามาใช้ปรับปรุงพัฒนา พึงมีระบบการรับรู้ข้อมูลประเมิน
การดาเนินการของหลักสูตรในด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ และนาข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์ย่อย
13 การพัฒนาบุคลากร
13.1 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน
อย่างเพียงพอ
13.2 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์
เก่าอย่างเพียงพอ
13.3 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

1

2

3

4

5

6

7

√
√
√
2

13.1 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงานอย่างเพียงพอ
วิทยาลัยการศึกษาอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน
โดยมีการดาเนินงานในด้านการสารวจและเก็บข้อมูล [1] พร้อมแจ้งสาขาวิชาเพื่อการใช้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ [2]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานการสารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา
2.
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษาเรื่องผลสารวจความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บัณฑิต

13.2 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์เก่าอย่างเพียงพอ
วิทยาลัยการศึกษาอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์เก่า โดย
มีการดาเนินงานในด้านการสารวจและเก็บข้อมูล [1] พร้อมทั้งระบบการแจ้ง นัดหมาย ติดต่อ
ประสานงานผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต [2]
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ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้เรียน วิทยาลัยการศึกษา
2.
รายงานการสารวจภาวะการได้งานทาของศิษย์เก่า วิทยาลัยการศึกษา
3.
http://www.cce.up.ac.th/
13.3 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเพียงพอ

วิทยาลัยการศึกษามีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการโดยพิจารณาจาก
ระบบการจั ด เก็ บ เอกสารของแต่ ล ะหลั ก สู ต รที่ ร ายงานผลการด าเนิ น การตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึก ษา เช่ น รายงานการด าเนิ น การของรายวิ ช า (มคอ.5) รายงานการด าเนิ น การของ
หลักสูตร (มคอ.7) ที่สามารถเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรได้
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
2.
รายงานการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
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AUN.14 ผลผลิต
คำอธิบำย
คุณภาพของบัณฑิตพึงเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ผลงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนพึงสอดคล้องกับความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
เกณฑ์ย่อย
14 ผลผลิต

1

14.1 อัตราการสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการลาออกกลางคัน
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
14.2 ระยะเวลาเฉลี่ยของการสาเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ
14.3 อัตราการได้งานทาของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ
14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่น่าพอใจ
ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall Opinion)

2

3

4

5

6

7

√
√
√
√
3

14.1 อัตรำกำรสอบผ่ำนเป็นที่น่ำพอใจและกำรลำออกกลำงคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อัต ราการลาออกกลางคั นของนิสิ ต หลั ก สู ตรการศึ ก ษาดุษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการบริห าร
การศึกษาสาหรับนิสิตรหัส 56 [1] มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชั้นปีที่

จำนวนนิสิตทั้งหมด

จำนวนนิสิตลำออกกลำงคัน

ค่ำร้อยละ

1
2
รวม

6
1

-

-

จากรายละเอี ย ดข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นิ สิ ต รหั ส 56 ไม่ มี อั ต ราการลาออกกลางคั น
โดยระหว่างที่นิสิตศึกษาอยู่ สาขาวิชาได้ดาเนินการเพื่อป้องกันการลาออกกลางคัน โดยจัดให้มีระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการและส่วนตัว
ลำดับที่
หลักฐำน
1.
ค่าร้อยละของการลาออกกลางคันของนิสิต รหัส 56
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14.2 ระยะเวลำเฉลี่ยของกำรสำเร็จกำรศึกษำเป็นที่น่ำพอใจ
นิสติ วิทยาลัยการศึกษามีอัตราการสาเร็จการศึกษา[1] ดังนี้
รหัส

จำนวนนิสิต
รับเข้ำ

จำนวนนิสิต
ที่สำเร็จกำรศึกษำ
ตำมกำหนด

จำนวนนิสิต
ที่สำเร็จกำรศึกษำ
ลำช้ำ

ค่ำร้อยละของนิสิตที่
สำเร็จกำรศึกษำตำม
กำหนด

56

6

-

-

-

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่านิสิต กาลังอยู่ในช่วงของการศึกษา โดยเงื่อนไขของการศึกษา
และการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553
ลำดับที่
หลักฐำน
1.
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

14.3 อัตรำกำรได้งำนทำของผู้สำเร็จกำรศึกษำเป็นที่น่ำพอใจ
นิสติ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามีงานทาทุกคนเป็นต้นทุนเดิม
อยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการครู ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือบุคลากร
ทางการศึกษา
ลำดับที่
หลักฐำน
1.
ประวัตขิ องนิสติ หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

14.4 ระดับงำนวิจัยของอำจำรย์ และผู้เรียนเป็นที่น่ำพอใจ
ระดับงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยการศึกษาโดยนับรวมงานวิจัยจากงบส่วนตัว และงบประมาณ
ที่ไ ด้รับการสนับ สนุนจากวิท ยาลั ยการศึก ษา หรือหน่วยงานภายนอกส่วนใหญ่เ ป็นไปนโยบายการ
ด าเนิ นงานวิจัย ของวิท ยาลั ย การศึ ก ษา[1][2]คือ อาจารย์ 1 คนมีง านวิ จัย อย่างน้ อย 1 เรื่ องภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
ลำดับที่
หลักฐำน
1.
นโยบายการดาเนินงานวิจัยของวิทยาลัยการศึกษา
2.
รายงานผลการดาเนินงานวิจัยของคณาจารย์วทิ ยาลัยการศึกษารอบ 1 ปี
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AUN.15 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คาอธิบาย
หลักสูตรพึงมีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ และวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
การวิเคราะห์ เพื่อการวางแนวนโยบายการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
หลักสูตร และคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร
เกณฑ์ย่อย
15 ความพึงพอใจของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
15.1 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเป็นที่นา่ พอใจ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

1

2
√

3

4

5

6

7

2

15.1 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่น่าพอใจ
วิทยาลัยการศึกษาอยู่ในขั้นตอนของการดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และสารวจคุณภาพบัณฑิตจาก
นายจ้าง [1] โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิต และทัศนคติที่มีต่อบัณฑิตโดย
วิท ยาลั ย การศึก ษาจะนาเสนอข้อมู ล เพื่ อให้ส าขาวิชานาไปปรับ ปรุง การจั ดการเรี ย นการสอนของ
หลักสูตร ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
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รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ทรัพย์บาเรอ

คณะแพทยศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม

คณะศิลปศาสตร์

3. ดร.จิตติมา กาวีระ

คณะศิลปศาสตร์

เสนอต่อ

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีการศึกษา 2557

รายงานผล วันที่...28...เดือน...กันยายน...พ.ศ..2558...
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สารบัญ
บทสรุปผูบ้ ริหาร
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์
AUN-QA (ภาคภาษาไทย)
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ได้ทาการประเมินคุณภาพของหลักสูตร สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกณฑ์การประเมิน....12.....ข้อ ผลการประเมินคือ.....ผ่าน........
องค์ประกอบที่ 2 ดาเนินการโดยใช้แนวทางการประกันคุณภาพของ AUN-QA (ภาค
ภาษาไทย) ประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี้ (AUN.1- AUN.15)
ตัวบ่งชี้ท่ี /เกณฑ์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 ข้อกาหนดของหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4 กลยุทธ์การเรียนการสอน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8 .คุณภาพผูเ้ รียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 การสนับสนุนและให้คาปรึกษาผูเ้ รียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 10 .สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 11 การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 12 การพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
ตัวบ่งชีท้ ี่ 14 ผลผลิต
ตัวบ่งชีท้ ี่ 15 ความพึงพอใจของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

คะแนนผลการประเมิน
3
3
3
3
3
4
2
4
3
3
3
3
2
3
2

โดยมีจุดที่ควรพัฒนา คือ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 1
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
องค์ ป ระกอบที่ 1 การก ากั บ มาตรฐานของการประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต รของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผู้สอน
5. คุณสมบัตขิ องอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุณสมบัตขิ องอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)
7. คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
12.การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการดาเนินการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน

×













สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)


ผ่าน

ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบที่ 1
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย)
ระดับหลักสูตร การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา
No.

Criteria

1
1.1

Expected learning outcome
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
The expected learning outcomes have been clearly formulated and translated into the programme [3]
การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตร [3]
The programme promotes life-long learning [1]
หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ [1]
The expected learning outcomes cover both generic and specialised skills and knowledge [2]
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทัง้ ความรู้และทักษะทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง [2]
The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders [3]
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [3]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม

1.2
1.3
1.4

2
2.1
2.2

2.3

3
3.1

3.2

3.3

Programme Specification
ข้อกาหนดของหลักสูตร
The university uses programme specification [1]
มหาวิทยาลัยใช้ข้อกาหนดของหลักสูตร [1]
The programme specification shows the expected learning outcomes and how these can be achieved
[1,2,3]
ข้อกาหนดของหลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการทาให้บรรลุเป้าหมาย [1,2,3]
The programme specification is informative, communicated, and made available to the stakeholders
[1,3]
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรูข้ ้อกาหนดของหลักสูตรได้ [1,3]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
Programme Structure and Content
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
The programme content shows a good balance between generic and specialised skills and
knowledge [1]
เนือ้ หาของหลักสูตรแสดงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไปกับความรู้และทักษะเฉพาะทาง [1]
The programme reflects the vision and mission of the university [2]
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [2]
The contribution made by each course to achieving the learning outcomes is clear [3]

คะแนน
คะแนน
ประเมิน ประเมินโดย
ตนเอง คณะกรรมการ
4

4

4

4

4

3

3

3

4

3

4

4

4

4

4

3

4

3

4

3

4

3

4

2
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No.

3.4
3.5
3.6

3.7

4
4.1
4.2

4.3
4.4

Criteria

แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมชัดเจนในการทาให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [3]
The programme is coherent and all subjects and courses have been integrated [4]
หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงมีการบูรณาการเนือ้ หาระหว่างรายวิชา[4]
The programme shows breadth and depth [5]
หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงทัง้ ความกว้างและความลึกทางวิชาการ[5]
The programme clearly shows the basic courses, intermediate courses, specialised courses and the
final project, thesis or dissertation [6]
หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง จนถึงรายวิชาเฉพาะทางรวมถึงการทาโครงงาน หรือ
วิทยานิพนธ์[6]
The programme content is up-to-date [1]
เนือ้ หาของหลักสูตรมีความทันสมัย[1]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
Teaching and Learning Strategy
กลยุทธ์การเรียนการสอน
The faculty or department has a clear teaching and learning strategy [5]
ผู้สอนหรือภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนและการสอนที่ชดั เจน[5]
The teaching and learning strategy enables students to acquire and use knowledge academically
[2,6]
กลยุทธ์การเรียนการสอนทาให้ผู้เรียนได้ความรูแ้ ละสามารถใช้ความรูใ้ นเชิงวิชาการ[2,6]
The teaching and learning strategy is student oriented and stimulates quality learning [3,4]
กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้คานึงถึงผู้เรียนและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ[3,4]
The teaching and learning strategy stimulates action learning and facilitates learning to learn [1]
กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัตแิ ละสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้ [1]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Student Assessment
การประเมินผู้เรียน
Student assessment covers student entrance, student progress and exit tests [1]
มีการประเมินตั้งแต่การรับเข้า การติดตามความก้าวหน้าระหว่างศึกษา และเมื่อสาเร็จการศึกษา[1]
The assessment is criterion-referenced [2]
การประเมินมีเกณฑ์อ้างอิง[2]
Student assessment uses a variety of methods [3,5]
การประเมินใช้วธิ ีการที่หลากหลาย[3,5]
Student assessment reflects the expected learning outcomes and the content of the programme [3]
การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนือ้ หาของหลักสูตร[3]
The criteria for assessment are explicit and well known [3,6]
เกณฑ์ที่ใช้ประเมินมีความชัดเจนและเป็นที่รับรู[้ 3,6]
The assessment methods cover the objectives of the curriculum [4]
วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร[4]
The standards applied in the assessment are explicit and consistent [7,8,9,10]
มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้นคงวา[7,8,9,10]

คะแนน
คะแนน
ประเมิน ประเมินโดย
ตนเอง คณะกรรมการ
4

2

4

2

4

2

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

4

3

4

3
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No.

Criteria

Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
Academic Staff Quality
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
6.1 The staff are competent for their tasks [1]
บุคลากรมีความสามารถในงานของตน[1]
6.2 The staff are sufficient to deliver the curriculum adequately [2]
มีบุคลากรเพียงพอที่จะทางานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร[2]
6.3 Recruitment and promotion are based on academic merits [3]
การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนตาแหน่งเป็นไปตามความสามารถเชิงวิชาการ[3]
6.4 The roles and relationship of staff members are well defined and understood [4]
มีการกาหนดบทบาทและความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ระหว่างบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรง[4]
6.5 Duties allocated are appropriate to qualifications, experience and skills [5]
มีการมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ[5]
6.6 Staff workload and incentive systems are designed to support the quality of teaching and learning [6]
มีภาระงานบุคลากรและระบบจูงใจทีส่ นับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน[6]
6.7 Accountability of the staff members is well regulated [7]
มีการกากับดูแลความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของบุคลากร[7]
6.8 There are provisions for review, consultation and redeployment [8]
มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารือ และปรับการมอบหมายงาน[8]
6.9 Termination and retirement are planned and well implemented [9]
มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องการสิ้นสุดการจ้าง และการเกษียณอายุงาน[9]
6.10 There is an efficient appraisal system [10]
มีระบบการประเมินที่มปี ระสิทธิภาพ[10]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม

คะแนน
คะแนน
ประเมิน ประเมินโดย
ตนเอง คณะกรรมการ
4
3

6.

7
7.1
7.2
7.3
7.4

8
8.1

Support Staff Quality
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
The library staff are competent and adequate in providing a satisfactory level of service
บุคลากรห้องสมุดมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
The laboratory staff are competent and adequate in providing a satisfactory level of service
บุคลากรห้องปฏิบัติการมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
The computer facility staff are competent and adequate in providing a satisfactory level of service
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มคี วามสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
The student services staff are competent and adequate in providing a satisfactory level of service
บุคลากรงานบริการนิสิตมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
Student Quality
คุณภาพผู้เรียน
There is a clear student intake policy
มีนโยบายในการรับผูเ้ รียนเข้าศึกษาทีช่ ัดเจน

4

4

4

3

4

3

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

3

2

2

2

2

2

3

2

2

2

4

4
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No.

Criteria

8.2

The student admission process is adequate
มีกระบวนการในการรับเข้าศึกษาที่เหมาะสม
The actual study load is in line with the prescribed load
ภาระการเรียนของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับภาระการเรียนที่ระบุในหลักสูตร
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
Student Advice and Support
การสนับสนุนและให้คาปรึกษาผู้เรียน
There is an adequate student progress monitoring system [1]
มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างเหมาะสม[1]
Students get adequate academic advice, support and feedback on their performance [1]
ผู้เรียนได้รับคาปรึกษาและการส่งเสริมด้านการเรียน รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการศึกษาอย่างเพียงพอ [1]
Mentoring for students is adequate [1]
ผู้เรียนได้รับการดูแลแนะนาอย่างเพียงพอ[1]

8.3

9
9.1
9.2
9.3

9.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

The physical, social and psychological environment for the student is satisfactory [2]
ผู้เรียนพอใจในสภาพแวดล้อม ทัง้ ทางกายภาพ สังคม และจิตใจ[2]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
Facilities and Infrastructure
สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
The lecture facilities (lecture halls, small course rooms) are adequate [1]
มีสิ่งอานวยความสะดวกในการสอน (ห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียน) เพียงพอ[1]
The library is adequate and up-to-date [3,4]
มีห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย[3,4]
The laboratories are adequate and up-to-date [1,2]
มีห้องปฏิบัติการเพียงพอและทันสมัย[1,2]
The computer facilities are adequate and up-to-date [1,5,6]
มีสิ่งอานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอและทันสมัย[1,5,6]
Environmental health and safety standards meet requirements in all aspects [7]
สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกาหนดในทุกด้าน[7]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม

11
11.1
11.2
11.3

Quality Assurance of Teaching and Learning Process
การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน
The curriculum is developed by all teaching staff members [1]
ผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร[1]
The curriculum development involves students [1]
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร[1]
The curriculum development involves the labour market [1]
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No.

11.4
11.5
11.6
11.7

Criteria

คะแนน
คะแนน
ประเมิน ประเมินโดย
ตนเอง คณะกรรมการ

ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร[1]
The curriculum is regularly evaluated at reasonable time periods [2]
มีการประเมินหลักสูตรสม่าเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม[2]
Courses and curriculum are subject to structured student evaluation [3]
รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดยผู้เรียน[3]
Feedback from various stakeholders is used for improvement [3]
มีการนาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุง[3]
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 รูปแบบและวิธกี ารการ
ประเมิน[3]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม

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]
มีแผนพัฒนาบุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุนที่ชัดเจนตามความต้องการในการอบรมและพัฒนา[1]
12.2 The training and development activities for both academic and support staff are adequate to the
identified needs [2]
มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพียงพอกับความต้องการที่ระบุ[2]
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Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
13

Stakeholders Feedback
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
13.1 There is adequate structured feedback from the labour market
มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน อย่างเพียงพอ
13.2 There is adequate structured feedback from the students and alumni
มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์เก่าอย่างเพียงพอ
13.3 There is adequate structured feedback from the staff
มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเพียงพอ
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
14

Output
ผลผลิต
14.1 The pass rate is satisfactory and dropout rate is of acceptable level
อัตราการสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
14.2 Average time to graduate is satisfactory
ระยะเวลาเฉลี่ยของการสาเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ
14.3 Employability of graduates is satisfactory
อัตราการได้งานของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นที่นา่ พอใจ
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No.

Criteria

14.4 The level of research activities by academic staff and students is satisfactory
ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่นา่ พอใจ
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
15 Stakeholders Satisfaction
ความพึงพอใจของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
15.1 The feedback from stakeholders is satisfactory
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่นา่ พอใจ
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
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ประเมิน ประเมินโดย
ตนเอง คณะกรรมการ
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Overall verdict การตัดสินในภาพรวม

1. จุดเด่นของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)
1. การให้โอกาสทางการศึกษาแก่นิสิตและเอื้อต่อการประกอบอาชีพ (หลักสูตร ป.โท และ ป.
เอก)
2. การดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ (หลักสูตร ป.โท เอก )
3. นิสติ ปริญญาโท (แผน ข) จบการศึกษาตามเวลา
4. การกาหนดTimelineของนิสิตปริญญาเอกชัดเจนและเป็นไปตามที่กาหนด
5. มีมาตรการจูงใจให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทาวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง
2. จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดทาระบบวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการเรียนรู้ที่เป็นจริงเพื่อให้ทราบผลการ
ดาเนินการหลักสูตร และแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
2. ระบุวิธีการทาให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ โดยแสดงให้เห็นความ
สอดคล้องของผลการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
3. สร้างกระบวนการแปลง LO เป็น program course ให้ เห็ นภาพอย่างชัด เจน เพื่ อสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างชัดเจน
4. จัดทาโปรไฟล์ของหลักสูตรที่แสดงสาระสาคัญตามเกณฑ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึงข้อมูลในช่องทางต่างๆ
5. สนับสนุนห้อง Self study room และ Self access แก่นสิ ิต เพื่อเอือ้ ต่อการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
6. นาผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อสะท้อนถึงความทันสมัยและการตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสีย
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7. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควรมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ควรมีการจัดทา
ข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์เพื่อใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
8. การวัด LO ของ แผน 1.1 ใช้การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ์เท่านั้น ทาให้ไม่
สามารถเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับการทาให้บรรลุเป้าหมายว่าเป็นไปตามที่กาหนดหรือไม่

ตรวจประเมินโดย คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร

………………….....................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ทรัพย์บาเรอ)
ประธานกรรมการ

..........................................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม)
กรรมการ

..........................................................................
(ดร.จิตติมา กาวีระ)
กรรมการ

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