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ส่วนที่ 1 การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA
เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานของ AUN – QA (ภาคภาษาไทย)
ประกอบด้วย
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
AUN. 2 ข้อกาหนดของหลักสูตร (Program Specification)
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content)
AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy)
AUN. 5 การประเมินผูเ้ รียน (Student Assessment)
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
AUN. 8 คุณภาพผูเ้ รียน (Student Quality)
AUN. 9 การสนับสนุนและการให้คาปรึกษาผูเ้ รียน (Student Advice and Support)
AUN. 10 สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
AUN. 11 การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและการสอน (Quality Assurance
of Teaching and Learning Process)
AUN. 12 การพัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities)
AUN. 13 ข้อมูลป้อนกลับจากผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย (Stakeholders Feedback)
AUN. 14 ผลผลิต (Output)
AUN. 15 ความพึงพอใจของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction)
เกณฑ์การประกันคุณภาพทั้ง 15 เกณฑ์ นี้เป็นเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตรเพื่อการ
พั ฒ นา โดยแต่ล ะเกณฑ์มีค าอธิ บ ายและข้อก าหนดเป็นเกณฑ์ ย่อยที่ใช้ในการประเมินหลัก สูตร
พร้อมทั้งบอกถึงแหล่งของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
AUN Criterion (เกณ ฑ์ AUN), Explanation (ค าอธิ บ าย) และ Diagnostic Questions
(ค าถามวินิ จฉั ย ) ต่ อท้ ายเกณฑ์ AUN QA (ภาคภาษาไทย) ทุก เกณฑ์ น ามาจาก“Guide to AUN
Actual Quality Assessment at Program Level”, Version No. 2 .0 , ASEAN University Network.
June 2011. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา SAR และเป็นข้อมูลประกอบคาอธิบายเกณฑ์เพิ่มเติม
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ระดับการประเมินของเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานของ AUN – QA
เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รรั บ รู้ ถึ งระดั บ คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รในแต่ ล ะเกณฑ์ และสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้ การประเมินหลักสูตรใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ
คะแนน
ความหมาย คุณภาพและระดับ
ความต้องการในการพัฒนา
1
ไม่ปรากฏการดาเนินการ
คุณภาพไม่เพียงพออย่างชัดเจน ต้อง
(ไม่มี เอกสาร ไม่มีแผน หรือไม่มหี ลักฐาน)
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน
2
มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้เริ่มดาเนินการ
คุณภาพไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีการ
ปรับปรุง แก้ไข หรือ พัฒนา
3
มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมี คุณภาพไม่เพียงพอ แต่การปรับปรุง
การดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน
แก้ไข หรือ พัฒนาเพียงเล็กน้อย
สามารถทาให้มคี ุณภาพ เพียงพอได้
4
มีเอกสารและหลักฐานการดาเนินการตาม
มีคุณภาพของการดาเนินการของ
เกณฑ์
หลักสูตรตามเกณฑ์
5
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนที่แสดง ถึงการ มีคุณภาพของการดาเนินการของ
ดาเนินการที่มปี ระสิทธิภาพ ดีกว่าเกณฑ์
หลักสูตรดีกว่าเกณฑ์
6
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดี
7
ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก หรือแนว ดีเยี่ยม เป็นแนวปฏิบัติในระดับโลก
ปฏิบัติชั้นนา
หรือแนวปฏิบัติ ชั้นนา

2

AUN-QA SAR : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. 1.1
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมิน
หลักฐาน
ผ่าน

1.จ า น ว น อ า จ า ร ย์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษา มีจานวนอาจารย์ประจา
ประจาหลักสูตร
หลักสูตร แขนงละ 3 คน
1.แขนงวิชาคณิตศาสตร์
2.แขนงวิชาเคมี
3.แขนงวิชาฟิสิกส์
4.แขนงวิชาชีววิทยา
5.แขนงวิชาพลศึกษา
6.แขนงวิชาภาษาไทย
7.แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
ทั้งนีอ้ าจารย์ประจาหลักสูตรอยู่ครบ
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
และมีหน้าที่และความรับผิดชอบบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
รวมถึงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการสอน
ของรายวิชาต่างๆ ด้วย
2.คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า การศึกษา มีการกาหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร
1.แขนงวิชาคณิตศาสตร์
2.แขนงวิชาเคมี
3.แขนงวิชาฟิสิกส์
4.แขนงวิชาชีววิทยา
5.แขนงวิชาพลศึกษา
6.แขนงวิชาภาษาไทย
7.แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
3

ไม่ผ่าน

√

1.รายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตร
2.คาสั่งแต่งตัง้
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

√

1.รายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตร
2.ประกาศ
คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
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เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

1 1 .ก า ร ป รั บ ป รุ ง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
หลั ก สู ตรตาม รอบ การศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ระยะเวลาที่กาหนด รอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการ
ปรับปรุงรายวิชาและเนือ้ หาสาระใหม่ 7
แขนงวิชา ดังนี้
1.แขนงวิชาคณิตศาสตร์
2.แขนงวิชาเคมี
3.แขนงวิชาฟิสิกส์
4.แขนงวิชาชีววิทยา
5.แขนงวิชาพลศึกษา
6.แขนงวิชาภาษาไทย
7.แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
12. การดาเนินงานให้ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล การศึกษา มีการดาเนินงานให้เป็นไป
การด าเนิ น งานเพื่ อ ตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานเพื่อการ
การประกั น คุ ณ ภาพ ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
ห ลั ก สู ต รแล ะก าร การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เรี ย นการสอนตาม ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

4

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หลักฐาน

√

ภาคผนวก ข
ตาราง
เปรียบเทียบ
หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2551 และ
หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2555

√

1.รายงานการ
ประชุมการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการ
เรียนการสอน
2.รายงานการ
ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร
3.รายละเอียด
ของหลักสูตร
มคอ.2
4.รายละเอียด
ของรายวิชา
มคอ.3
5.รายงานผลการ
ดาเนินการของ
รายวิชา มคอ.5
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ส่วนที่ 2 การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
คาอธิบาย
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตรจึงควรยึดผลสาเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตไว้ใน
หลักสูตรพึงนาความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียมาประกอบ
ในการก าหนดผลการเรีย นรู้ที่คาดหวังของหลัก สูตร พึงนาคุณ ลักษณะบัณ ฑิ ตที่พึง
ประสงค์ของมหาวิท ยาลั ย มาพิ จารณาให้ตรงกั บ ความคาดหวังของหลัก สูต ร โดยค านึงถึงการ
กระตุ้นสนับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ ทราบวิธีการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึง
การรู้จักพัฒนาทักษะตนเอง ทั้งด้านวิชาการ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติ ทัน
ต่อวิทยาการใหม่ๆ ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ได้ถูกกาหนดในทุกรายวิชาของหลักสูตร ตั้งแต่
รายวิช าพื้ น ฐานจนถึ งรายวิชาเฉพาะทาง รวมถึ งการสร้างทั ก ษะที่ เชื่ อมโยงสู่ ก ารเรีย นรู้อ ย่ าง
ต่อเนื่องตลอดชีวติ
เกณฑ์ย่อย
1

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1

2

3

1.1 การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ

4
√

แสดงไว้ในหลักสูตร
1.2 หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

√

1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะ

√

ทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง
1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มี

√

ส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

5
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4

5
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1.1 การกาหนดผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังมีความชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มีการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อย่างชัดเจนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เมื่อพิจารณาจากปรัชญาของหลักสูตรที่ระบุ
ว่า หลั กสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เป็นศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาการและ
วิชาชีพด้านการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นผู้นาทางปัญญา
โดยการพั ฒ นาให้ผู้เรีย นมีค วามรู้ ความสามารถและความเชี่ย วชาญในการสอน เพื่อ สามารถ
ประกอบอาชีพครูหรือตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
หลั กสู ตรการศึก ษาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการศึก ษา มุ่งผลิตบัณ ฑิตให้มี เป็น บัณ ฑิตที่ มี
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพด้านการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพครู สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มี
ประสิ ท ธิ ภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ ยอมรับ เป็ นผู้นาในการจัดการศึก ษาเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของประเทศและชี้นาสังคมตามความเหมาะสมได้ ตลอดจนสามารถผลิตงานวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องและมีคุณภาพเพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรูด้ ้านการเรียนการสอน
จะเห็นถึงความเชื่อมโยงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง 8 ด้านคือ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านสุนทรียภาพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
นอกจากการกาหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแล้ว ในแต่ละรายวิ ชายังสามารถจาแนกผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งระบุถึงผลการเรียนรู้ที่นิสิตจะได้รับหลังการเรียนโดยกาหนดในแผนที่กระจาย
ความรับ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้จ ากหลัก สู ต รสู่ รายวิช า ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีการ
ระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
มีความสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ และสอดคล้องคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ถูก กาหนดเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่
วิชาพื้นฐานจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง และดาเนินการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 8 ด้าน ดังนี้
6

AUN-QA SAR : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม 7
(2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
(3) มีวนิ ัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(5) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(6) มีจิตสาธารณะ
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความสามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาชีพครูไม่
น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเป็นครู จิตวิท ยาพัฒ นาการและ
จิตวิทยาการศึกษา การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบและจัดการเรียนรู้ การจัดการ
ชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับครู การสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา การวัดประเมินผลทางการศึกษา การศึกษาพิเศษ การวิจัยทางการศึกษา
และการบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวกับเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) มี ค วามสามารถเชิ งบู ร ณาการระหว่า งวิช าชี พ ครู กั บ วิช าเฉพาะ ใน
หัวข้อต่อไปนี้ จิตวิทยาครูสาหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การพัฒนา
หลักสูตรวิชาเฉพาะสาหรับการจัดการเรียนรูแ้ ต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การจัดการชั้นเรียน
แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
สาหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และการวัดและประเมินผลการศึกษา
วิชาเฉพาะสาหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
(3) สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ และมี ค วามรู้ ใ นแนว
กว้างขวางของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(5) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนามาอธิบาย
หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
(6) มีความรอบรู้ในศาสตร์ตา่ งๆ ที่จะนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติการสอน รวมถึงการ
วินจิ ฉัยผูเ้ รียนและวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน
(2) มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน
เสนอทางออกและนาไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(3) มีภาวะผู้นาทางปัญญาในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์
(4) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(5) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ ักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(6) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
(7) มีความใฝ่รู้ สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ที่หลากหลายได้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) มี ค วามไวในการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก ของผู้ เรี ย นด้ ว ยความเข้ า ใจ และมี
ความรู้สกึ เชิงบวก มีวุฒภิ าวะทางอารมณ์และสังคม
(2) มี ค วาม เอาใจใส่ มี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อแล ะเอื้ อ ต่ อ ก ารแก้ ปั ญ ห า
ความสัมพันธ์ในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์
(3) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผูเ้ รียน เป็นผู้นาและผู้ตามที่มคี วามรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
(4) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) สามารถวางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น พร้ อ มทั้ งแสดงจุ ด ยื น อย่ า ง
เหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
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(7) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน
(8) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผูเ้ รียน
อย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน
(2) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินจิ ที่ดีในการประมวลผล แปล
ความหมาย และเลื อ กใช้ข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ วิ ชาที่ ส อน และงานครูที่ รับ ผิ ด ชอบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
(3) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
พูด การเขียนและการนาเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
(4) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างเหมาะสม
(5) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ นาสถิตมิ า
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์และนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(6) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้า
ได้อย่างเหมาะสมและจาเป็น
(7) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
6. สุนทรียศิลป์
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์
(1) มีความซาบซึง้ ในคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม
7. ทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
8. ทักษะการจัดการเรียนรู้
8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
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(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มรี ูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รู ป แบบที่ เป็ น ทางการ (Formal) รู ป แบบกึ่ งทางการ (Non-formal) และรู ป แบบไม่ เป็ น ทางการ
(Informal) อย่างสร้างสรรค์
(2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผูเ้ รียนที่หลากหลาย ทั้ง
ผู้เรียนที่มีค วามสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม
(3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณา
การ
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (หน้า 17)
2.
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ทุกรายวิชาในหลักสูตร
3.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และหมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล (หน้า 238)
4.
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2555-2557
5.
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ xx (x/255x) ระเบียบวาระที่ เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555
6.
ผลประเมินรายวิชาในปีการศึกษา 2555 - 2557 จากระบบบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา (www.reg.up.ac.th)
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. สารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอบถามไปยังผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและนิสิตให้ครบถ้วน เพื่อกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2. จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอน เพื่อพัฒนานิสิต และพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. ส่งเสริมการนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของทุกรายวิชาไปประยุกต์ใช้ กระตุ้นให้เกิด
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้
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4. วางแผนปรั บ ปรุง การด าเนิ น งานเพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ของหลั ก สู ต ร
พัฒนาและต่อยอดความสาเร็จจุดแข็งและความโดดเด่นของหลักสูตร
1.2 หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ส่งเสริมให้
เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับ บัณฑิต โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็น
สาคัญ โดยมีกระบวนการสร้างความเข้าใจหลักการพื้นฐาน ได้แก่ วิธีการบรรยาย การยกตัวอย่าง
สาธิ ต การใช้ ก รณี ศึ ก ษา (case study) และการทดลองปฏิ บั ติ ก ารจริ ง (learning and practice)
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถประยุกต์การแก้ไขโจทย์ปัญหาได้ มีการกระตุ้นเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความคิดในการต่อยอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมด้วยตัวผู้เรียนเป็นสาคัญ ผ่านราย
วิชาชีพครู เช่น รายวิชา 161141 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) และ 161211 การ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) เป็นต้น
นอกจากนี้ หลั ก สู ตรยั งส่งเสริมการสร้างรากฐานความรู้เชิงลึก และทฤษฎีที่สาคัญ เพื่ อ
การศึกษาต่อ หรือ การวิจัยในระดับที่สูงขึ้น เช่น 161342 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
เป็ น ต้ น โดยมี ก ารกระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย นใช้ ค วามรู้ร วบยอด ผ่ านการศึ ก ษาค้ น คว้ าด้ ว ยตนเอง และ
รายวิชาอื่นๆ เช่น วิชาสัมมนา เป็นต้น และยังมีรายวิชาเลือกที่นิสิต เลือกจากความสนใจได้จาก
หมวดวิชาเอกเลือก ประกอบด้วยกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่ การเตรียมหัวข้อ สัมมนา เก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล และการนาเสนอหัวข้อ สัมมนา ซึ่งทุกรายวิชา แสดงให้เห็นถึง
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 8 ด้าน
การจัดให้ผเู้ รียนมีประสบการณ์ภาคสนาม ผ่านรายวิชา 161322 การออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ 2 และ 161591 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา 1 กับ 161592 การฝึกปฏิบัติงาน
วิช าชี พ ในสถานศึ ก ษา 2 เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นมี ป ระสบการณ์ ในวิ ชาชีพ ก่ อ นเข้า สู่ ก ารปฏิ บั ติ งานจริ ง
โดยเฉพาะการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ครูในสถานศึกษานั้น วิท ยาลัย การศึก ษาได้ก าหนดเป็ น
นโยบายหลักในการพัฒนานิสิต ครูให้เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนสาเสร็จการศึกษาและการไปปฏิบัติงานจริง โดยมีความร่วมมือกับ
สถานศึกษาหลายแห่ง พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 36 จังหวั ด พะเยา ส่ งเสริ ม กระบวนการผลิ ต ตั้ งแต่ ก ารส ารวจความต้ อ งการนิ สิ ต ครู ข อง
ผู้บริหารสถานศึกษา การออกแบบวิธีการเรียนการสอนร่วมกัน การจัดหลักสูตรอบรมเสริมเพื่อ
เพิ่ ม ทั ก ษะเฉพาะด้ านและทั ก ษะทั่ ว ไปให้ แก่ นิ สิต การปฐมนิ เทศนิ สิ ต ฝึก สอน และการติ ด ตาม
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ประเมินผลระหว่างเข้าร่วมโครงการ ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีการประชุมเพื่อสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของนิสิต เพื่อนามาเป็นแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.3 รายวิชา 2) หมวดวิชา
เฉพาะ 2.1 วิชาชีพครู 2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ (หน้า 29)
2.
รายงานผลการดาเนินโครงการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูในสถานศึกษา
(กาลังดาเนินการ)
3.
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ทุกรายวิชาในหลักสูตร
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ศึก ษาปัญ หา ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการดาเนินงานโครงการ และรายวิชา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ตรง
ตามเป้าหมายที่กาหนด
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนาความรู้ความสามารถ ข้อสรุปแนวความคิด ต่างๆ ที่ได้จากใน
หลักสูตร เพื่อพั ฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ใช้กรณีศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษา ภายใต้
โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจากผู้บ ริหารสถานศึกษา
และครู ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในสถานศึกษา ตามปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน” ของมหาวิทยาลัย
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใหม่ทั้งในและต่างประเทศ และรักษาเครือข่ายความ
ร่วมมือเดิม เพื่อพัฒนาประสบการณ์ภาคสนามและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ ให้แก่ผเู้ รียน
ผ่านทางรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา

12

AUN-QA SAR : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้และทักษะ
เฉพาะทาง
ผลการดาเนินงาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมทั้งความรู้และ
ทั ก ษะทั่ ว ไป รวมทั้ งความรู้ แ ละทั ก ษะเฉพาะทางโดยหลั ก สู ต รมี ก ารก าหนดให้ ทุ ก รายวิ ช าใช้
มาตรฐานผลการเรียนรู้เดียวกั น [1] ทั้ง 8 ด้าน ดังที่ก ล่าวในเกณฑ์ ข้อที่ 1 โดยแต่ละวิชาอาจไม่
จาเป็นต้องมีทุกด้าน แต่ในภาพรวมหลักสูตรจะต้องตอบสนองผลการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 ด้าน ทั้ง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะดังแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.2) หมวดที่ 4 แผนที่ ก ระจายความรับ ผิ ด ชอบ
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (หน้า 248-294)
2.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร (หน้า 13) และหมวดที่ 4 ผลการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล (หน้า 238)
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. กระตุ้นให้มีก ารด าเนินการตามข้อก าหนดอย่างจริงจัง มีก ารติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลการดาเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุข้อกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร่วมมือกั บคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ที่สอนในหลักสูตรคู่ขนาน เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพดีกว่าข้อกาหนด และส่งเสริมการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ที่
ใช้เป็นตัวอย่างของหลักสูตรอื่นๆ ได้
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1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา สามารถแสดงให้เห็นถึงผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังซึ่งสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษา
ครู และนิ สิ ต ปั จ จุ บั น อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น โดยการส ารวจความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เกี่ยวข้องและนาไปสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการปรับปรุงหลักสูตร รายงานการสะท้อน
ความคิด เห็ นและความต้ องการจากสถานศึก ษาที่ นิสิตปฏิ บัติงานที่สามารถเชื่อมโยงให้เห็นว่า
หลักสูตรตอบสนองความต้องการได้ เช่น นิสิตมีความรู้และทักษะในวิชาชีพ มีทักษะในการสื่อสาร
การทางามเป็นทีมตลอดจนการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม เหล่านี้สามารถเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังทั้ง 8 ด้านของหลักสูตรได้
ผลการเรีย นรู้ที่ ค าดหวั งของหลั ก สู ตร มี ค วามสอดคล้ องตามมาตรฐานการเรีย นรู้
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนั้น
หลักสูตรได้กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 8 ด้าน ลงในรายวิชาต่างๆ ทั้งรายวิชาพื้นฐานทั่วไป
และรายวิชาเฉพาะทาง และได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เพื่อให้มคี วามรูแ้ ละมีทักษะ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังกล่าว
จากผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และจากผลการประเมินของ
ผู้มี ส่ว นได้ ส่ วนเสี ย เช่น ผลประเมิ นการเรีย นการสอนโดยผู้เรีย น และยั งไม่ ได้มี ก ารสารวจผล
สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ครบถ้วนทุกส่วน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
นิสติ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ของนิสิต และข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หน้า 238-247)
2.
รายงานการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต (อยู่ระหว่างดาเนินการ)
3.
รายงานผลการประเมินรายวิชา ปีการศึกษา 2555-2557
4.
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการดาเนินงานและผลการประเมินต่างๆ
เพื่อ ปรับปรุงหลัก สูตรโดยมุ้งเน้น การนาผลจากรายงานทุกภาคส่วน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ออกแบบวางแผนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างครอบคลุมเหมาะสม
2. ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ที่สอนในหลักสูตรคู่ขนานเพื่อ
จัดทาแผนการส่งเสริมการดาเนินงานตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานตาม
แผน มีการติดตามประเมินผล และนาผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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AUN. 2 ข้อกาหนดของหลักสูตร (Program Specification)
คาอธิบาย
ข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต รต้ อ งแสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จาก
หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
 ความรูแ
้ ละความเข้าใจที่ผเู้ รียนจะได้เมื่อจบการศึกษา
 ทักษะหลัก เช่น การสื่อสาร การคานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
เรียนเพื่อการเรียนรู้
 ทักษะทางปัญญา เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ
 ทักษะเฉพาะทาง เช่น ทักษะด้านปฏิบัติการ ทักษะทางคลินิก
หลั ก สู ต รพึ งก าหนดกระบวนการเรีย นการสอนที่ ท าให้บ รรลุ ผลการเรีย นรู้ รวมทั้ ง
วิธี ก ารประเมิ น ผลที่ แ สดงให้ เห็ น การบรรลุ ผ ลชั ด เจน และสื่ อ สารอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบได้
เกณฑ์ย่อย
2 ข้อกาหนดของหลักสูตร
2.1 มหาวิทยาลัยใช้ขอ้ กาหนดของหลักสูตร
2.2 ข้อกาหนดของหลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
และการทาให้บรรลุเป้าหมาย
2.3 ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกาหนด
ของหลักสูตรได้
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3

4
√
√

5

6

√
4

เกณฑ์ข้อที่ 2.1 มหาวิทยาลัยใช้ข้อกาหนดของหลักสูตร
ผลการดาเนินการ
มหาวิท ยาลั ย พะเยา ใช้ข้อ ก าหนดของหลั ก สู ตรการศึก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการศึก ษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการดาเนินการจัด
การศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดังนี้
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1) มหาวิท ยาลั ยดาเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
การรับสมัครสมอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการ
นักเรียนเรียนดี และระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) โดยกาหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ให้ผู้
ผ่านการคัดเลือกแสดงผลการสอบความถนัดทางวิชีพครู (PAT 5) ในวันรายงานตัว อีกทั้งกาหนด
น้าหนักคะแนนของผลการวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบใน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 ซึ่งเป็นไปตาม
2) มหาวิทยาลัยพะเยา มีการดาเนินการหลักสูตร โดยจัดการเรียนการสอน 5 ชั้นปี 3 ภาค
การศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาฤดูร้อนตามข้อกาหนดใน
หลักสูตร ดังปรากฏในปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2555 – 2557
3) มหาวิท ยาลั ย พะเยา ได้ด าเนินการจั ดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลัก สูตร ซึ่ง
เป็นไปตามข้อบังคับของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และประกาศคุรุสภา เรื่อง การ
รับ รองปริญ ญาและประกาศนีย บัต รทางการศึก ษาเพื่อ การประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2549 อี ก ทั้ ง
หลั ก สู ต รได้ก าหนดหมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาชีพ ครูบังคั บ เป็ นไปตามข้อ บั งคั บ คุ รุสภา ว่าด้ วย
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 โดยระบุไว้ในคู่มือนิสิต ปีก ารศึก ษา
2555 – 2557
4) มหาวิทยาลัย พะเยา ได้ ดาเนินการจัดการเรีย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับ ปริญ ญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (มคอ.1) ซึ่งก าหนดทักษะการจัดการ
เรียนรู้ไว้ในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ในหลักสูตร (หน้า 234)
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง การรับสมัครสมอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึก ษาใน
มหาวิท ยาลั ย พะเยา ระดั บ ปริญ ญาตรี ระบบรับ ตรง (โควตาทั่วประเทศ) ปี ก ารศึก ษา
2557 (ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/ หลักสูตร/ สาขาวิชา/ องค์ประกอบในการสอบ/
ค่าน้าหนัก และจานวนรับ หน้า 5-6)
2.
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่อ ง การรับ สมั ค รสอบคั ดเลือ กบุ ค คลเพื่ อ เข้าศึก ษาใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี ปีการศึกษา 2557
3.
รายละเอีย ดของหลั ก สูตร (มคอ.2) หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึก ษา การดาเนินการ
และโครงสร้างของหลักสูตร (หน้า 19-233)
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4.
5.
6.
7.
8.

ประกาศคุ รุ ส ภา เรื่ อ ง การรั บ รองปริ ญ ญาและประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษาเพื่ อ
การประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2549
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
คู่มอื นิสติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 – 2557
ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี
รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.2) หมวดที่ 4 ผลการเรี ย นรู้ กลยุ ท ธ์ ก ารสอน และ
การประเมินผล ในหลักสูตร (หน้า 234)

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. วางแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิธีจัดการเรียนการสอน และผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ร่วมกับมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้มีการดาเนินการตามแผนที่วางไว้
2. เผยแพร่วธิ ีการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้แก่ผมู้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
อย่างชัดเจนและครบถ้วน
เกณฑ์ข้อที่ 2.2 ข้อกาหนดของหลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังและการทาให้บรรลุ
ผลการดาเนินการ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 จัดทาตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยมีองค์ป ระกอบหลัก สูตรตาม
แบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้มขี ้อกาหนดของหลักสูตรที่แสดงผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและการทาให้บรรลุ ดังนี้
1) หมวดที่ 2 ข้ อ มู ล เฉพาะของหลั ก สู ต ร ก าหนดปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร ความส าคั ญ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (หน้า 17) อันเป็นความคาดหวังสูงสุดของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวดที่ 4 ผลการเรี ย นรู้ กลยุ ท ธ์ ก ารสอน และการประเมิ น ผล ในหลั ก สู ต ร (หน้ า 234)
ประกอบด้วยข้อกาหนดการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต และการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่ระบุ
กลยุทธ์การสอนอันจะเป็นแนวปฏิบัติที่ทาให้บรรลุผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญ ญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
สุนทรียศิลป์ ด้านทักษะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
2) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ทุกรายวิชา (หน้า 241-290)
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3) มีการดาเนินการนาข้อกาหนดของหลักสูตรที่แสดงผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอน
ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบแต่ละวิชามาจัดทาเอกสารรายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) เอกสารรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) เพื่อเป็นแผนการจัดการเรียนรู้
ให้นสิ ิตบรรลุตามผลการเรียนรูท้ ี่กาหนดในหลักสูตร อีกทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตร
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ที่แสดงผล
การดาเนินการจัดการเรียนการสอนที่บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
4) หลั ก สู ต รมี ก ารก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษของนิ สิ ต ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพ ด้ านคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ด้านภาวะผู้นา เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนรู้ โดยระบุกลยุทธ์หรือ
กิจกรรมของนิสิต ในหมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ในหลักสูตร
(หน้า 234) และดาเนินการตามข้อกาหนดโดยจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูให้กับนิสติ ทุกชั้นปี
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร กาหนด
ปรัชญาของหลักสูตร ความสาคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (หน้า 17)
2.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการ
ประเมินผล (หน้า 234)
3.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 แผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (หน้า 248-294)
4.
มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
5.
มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
6.
มคอ. 5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
7.
มคอ. 6 รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
8.
มคอ. 7 รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
9.
ตารางแสดงการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่
ละรายวิชาให้สอดคล้องกันอย่างชัดเจน และกาหนดวิธีการเรียนการสอนที่ทาให้บรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังดังกล่าว
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2. ส่งเสริมให้มีก ารด าเนินการจัดการเรีย นการสอนเพื่อให้บ รรลุตามผลการเรีย นรู้ที่
คาดหวัง และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีกว่าที่กาหนด
ไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
3. มี ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั งของ
หลักสูตรและนามาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. วางแผนการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติชั้นนา
ของประเทศ และก้าวเข้าสู่ระดับโลกในอนาคต
เกณฑ์ข้อที่ 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อกาหนดของหลักสูตรได้
ผลการดาเนินการ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555 เป็ น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสอน เพื่อ
สามารถประกอบอาชี พ ครู หรื อ ตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ได้ แ ก่ เป็ น บุ ค ลากรทาง
การศึกษาของหน่วยงานรัฐและเอกชน และนักวิจัยทางการศึกษา (หน้า 2 และ หน้า 17) ดังนั้น ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรนี้ คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน บุคลากรครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาการศึ ก ษา ซึ่ ง สามารถเข้ า ถึ งและรั บ รู้ ข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต รได้ ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ที่
มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ ดังนี้
1) การรับรู้ผ่านเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยแจกให้กับครูแนะแนวและ
นักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ทุกภาคของประเทศไทย ในกิจกรรมแนะแนวสัญจรโดยคณะผู้บริหาร
และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
2) การรับรู้ผ่านเว็บไซต์ศิษย์เก่าและเว็บไซต์ของวิทยาลัยการศึกษา
3) การรับรู้ผ่านการประชุมนิสิตใหม่และผูป้ กครอง
4) การรับรู้ผ่านการประชุมครูพี่เลีย้ งและผูบ้ ริหารสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

20

AUN-QA SAR : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

เอกสารสนับสนุน
ลาดับ
หลักฐาน
ที่
1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
2. โครงการแนะแนวสัญจร ประจาปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัย
3. เว็บไซต์ศิษย์เก่าและเว็บไซต์วิทยาลัยการศึกษา
4. เอกสารประกอบการประชุมนิสิตใหม่และผูป้ กครอง
5. เอกสารประกอบการประชุมครูพี่เลีย้ งและผูบ้ ริหารสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. สารวจสภาพและความต้องการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตร จากผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม และวางแผนการเผยแพร่ขอ้ มูลหลักสูตรให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และนาผลที่ได้มา
วางแผนปรับปรุงช่องทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
3. ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ที่สอนในหลักสูตรคู่ขนานเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลของหลักสูตร และสามารถใช้เป็นตัวอย่าง
ได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
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AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content)
คาอธิบาย
หลักสูตรพึงมีความทันสมัย ทุกรายวิชามีความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ให้แก่กันเพื่อ
นาไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพั น ธกิ จ ของมหาวิท ยาลั ย พะเยา จานวนรายวิชาในหลัก สู ตรมี สัด ส่วนที่ เหมาะสมระหว่าง
รายวิชาทั่วไปหรือพื้นฐานกับรายวิชาที่สร้างทักษะหรือความเฉพาะทางมีการจัดเรียงรายวิชาอย่าง
เป็ น ระบบจากรายวิ ช าพื้ น ฐาน รายวิ ช าเฉพาะทาง จนถึ ง รายวิ ช าบู ร ณาการ โครงงาน หรื อ
การศึกษาอิสระ และวิทยานิพนธ์ การจัดโครงสร้างหลักสูตรแสดงถึงทั้งความกว้างและความลึก
เชิงวิชาการที่กระจายสู่รายวิชาในหลักสูตร
เกณฑ์ย่อย
3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
1 2 3 4 5
3.1 เนื้อหาของหลักสูตรแสดงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความรู้และ
√
ทักษะทั่วไป กับความรูแ้ ละทักษะเฉพาะทาง
3.2 หลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ของ
√
มหาวิทยาลัย
3.3 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมชัดเจนในการทาให้บรรลุผล
√
การเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
3.4 หลั ก สู ต รมี อ งค์ ป ระกอบที่ ชั ด เจนและสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงกั น มี
√
การบูรณาการเนื้อหาระหว่างรายวิชา
3.5 หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงทั้งความกว้างและความลึกทางวิชาการ
√
3.6 หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลางจนถึง
√
รายวิชาเฉพาะทาง รวมถึงการทาโครงงาน หรือวิทยานิพนธ์
3.7 เนือ้ หาของหลักสูตรมีความทันสมัย
√
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
3
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6 7

เกณฑ์ข้อที่ 1. เนื้อหาของหลักสูตรแสดงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป
กับความรู้เฉพาะทาง
ผลการดาเนินการ
โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป กับความรู้เฉพาะทาง
ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ ของส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษาแห่ง ชาติ (สกอ.) ซึ่งได้ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.2) โดยกาหนดให้โครงสร้างหลักสูตร มีหน่วยกิต รวมทั้งหมด 185
หน่วยกิต (ดังรายละเอียดในตาราง 1 และตาราง 2 ) ซึ่งในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรมีสัดส่วน
ของหน่วยกิ ตที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกั บ ผลการเรีย นรู้ (ดัง
Curriculum Mapping หน้า 244-290)
ตาราง 1 จาแนกหน่วยกิตของหลักสูตร

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ

เกณฑ์มาตรฐานของ

สกอ.

คุรุสภา

หลักสูตร

หลักสูตร

ปรับปรุง

ปรับปรุง

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2555

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า 124หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า124หน่วยกิต 125หน่วยกิต 149 หน่วยกิต

2.1 หมวดวิชาชีพครู

ไม่นอ้ ยกว่า 46 หน่วยกิต ไม่นอ้ ยกว่า 50 หน่วยกิต

50 หน่วยกิต 50 หน่วยกิต

2.2 วิชาเอก

ไม่นอ้ ยกว่า 78 หน่วยกิต ไม่นอ้ ยกว่า 74 หน่วยกิต

75 หน่วยกิต

99 หน่วยกิต

2.2.1 วิชาเอกบังคับ

89 หน่วยกิต

2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

2.2.3 วิชาเอกเลือก

ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต

4 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า
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161

185

ตาราง 2 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตของแต่ละวิชาเอก
หมวดวิชา

เกณฑ์ เกณฑ์
สกอ.

คณิต

คุรุสภา ศาสตร์

เคมี

ชีว
วิทยา

ฟิสิกส์

ภาษา

ภาษา พลศึกษา

ไทย

อังกฤษ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

30

30

30

30

30

30

30

30

2. หมวดวิชาเฉพาะ

124

124

149

149

149

149

149

149

149

2.1 วิชาชีพครู

46

50

50

50

50

50

50

50

50

46

50

44

44

44

44

44

44

44

6

6

6

6

6

6

6

99

99

99

99

99

99

99

25

35

46

31

6

3

6

-

26

25

25

-

-

-

-

9

21

6

-

-

6

2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

50

52

41

53

42

66

88

2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ

44

46

35

47

36

48

82

2.2.2.2 วิชาเอกบังคับเฉพาะกลุ่ม

-

-

-

-

-

12

-

2.2.2.3 การสอนวิชาเอก

6

6

6

6

6

6

6

2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

24

12

15

15

51

30

5

2.2.3.1 วิชาเอกเลือก

-

-

-

-

33

12

5

2.2.3.2 วิชาเอกเลือกในกลุ่ม

-

-

-

-

-

-

-

2.2.3.3 วิชาเอกเลือกเฉพาะ

-

-

-

-

18

18

-

2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ
2.1.2 วิชาชีพครูเลือก
2.2 วิชาเอก

78

74

2.2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2.1.1 วิชาพืน้ ฐานคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน

สาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)ตลอดหลักสูตร

6

6

6

6

6

6

6

6

6

160

160

185

185

185

185

185

185

185

อ้างอิง : หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร (หน้า 24-25)
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ระยะสั้นดาเนินการสารวจตรวจสอบในแต่ละรายวิชา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับเนือ้ หาปัจจุบัน หรือประเด็นที่กาลังเป็นที่ให้ความสนใจ
2. ระยะยาวดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยมุ้งเน้นการกาหนดเนื้อหาของหลักสูตร
ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป กับความรู้และทักษะเฉพาะทางมากขึน้ และ
ออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมีการจัดแผนการ
ศึกษาอย่างเหมาะสม กาหนดวิธีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการในการ
จัดการเรียนการสอนและการควบคุมคุณภาพ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่ผสู้ อนและผูเ้ กี่ยวข้องในการ
เรียนการสอน

เกณฑ์ข้อที่ 2. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินการ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
คณะศิลปศาสตร์ที่มุ่งเน้นการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนใน
เขตภาคเหนือตอนบน โดยเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะต่างๆ ที่จาเป็นใน
สังคมยุคใหม่ เพื่อให้สามารถทางานได้ทุกแห่งทั่วโลก สามารถนาความรู้ไปพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศ รวมทั้งพั ฒ นาตนเองต่อไปได้ ซึ่งหลักสูตรมีสาขาวิชาจานวน 7 สาขาวิชา ที่สนองและ
สอดคล้องกับความต้องการใช้บัณฑิตของประเทศ
เนื้อหาของหลักสูตรสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเห็น
ได้จากการมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเน้นความรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพและความรู้เบื้องต้นในการ
ทาวิจัยทางการศึกษา หรือการทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เนื้อหาวิชา
ยังมีสว่ นในการสร้างความตระหนักในความสาคัญของความเป็นครูมอื อาชีพที่มีความสาคัญต่อการ
พัฒ นาการศึกษา สั งคม และประเทศ เช่น รายวิชา 161171 หลักการศึกษาและความเป็นครูมือ
อาชีพ 3(3-0-6) รายวิชา 161442 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) เป็นต้น
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับปรุงหลักสูตร โดยการนาวิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจาปี 2557-2559 มาใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. จั ด ท าแผนพั ฒ นาให้ มี ก ารเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต รเป็ น ไปอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างมีคุณภาพตามแผนที่กาหนดไว้
เกณฑ์ข้อที่ 3. แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมชัดเจนในการทาให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
ผลการดาเนินการ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาของหลักสูตรแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่
ชัดเจนในการทาให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป ความรู้และทักษะทั่วไป
รวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง โดยทุกวิชาจะแสดงภาพรวมของการบรรลุผลการเรียนรู้ทั้ง 7
ด้าน ดังแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ดัง Curriculum Mapping หน้า 244-290)
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับปรุงหลัก สูตรและรายวิชาให้มีความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อย่าง
ชัดเจน กาหนดแนวปฏิบัติของการบรรลุผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องตลอดหลักสูตร
2. จัดทาแผนการพัฒนาให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาและหลักสูตร
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เกณฑ์ข้อที่ 4. หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน มีการบูรณาการ
เนื้อหาระหว่างรายวิชา
ผลการดาเนินการ
หลั ก สู ต รมี อ งค์ ป ระกอบครบถ้ วน ชัด เจน มี แผนการศึ ก ษาที่ มี ค วามเชื่อ มโยงกั น ทั้ งใน
แนวดิ่ง คือ เชื่อมโยงกันในการเรียงลาดับรายวิชาจากรายวิชาพื้นฐาน ทั้งที่เป็น วิชาศึกษาทั่วไปและ
วิชาพื้นฐาน และเชื่อมโยงไปสู่วิชาเอกนอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงในแนวนอน คือ มีการบูรณา
การเนื้อหาระหว่างกันในแต่ล ะรายวิชา เช่น รายวิชา 161211 การออกแบบและพัฒ นาหลัก สูตร
3(2-2-5) รายวิชา 161221 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) และรายวิชา 161322
การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2 ที่มเี นือ้ หาเชื่อมโยงกัน และเรียงตามลาดับก่อนหลัง
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีโครงสร้างของหลักสูตร และแผนการศึกษาบที่ชัดเจน
แสดงความสั มพั นธ์และความเชื่อมโยง การบูรณาการเนื้อหาระหว่างรายวิ ชา ให้มีความชัดเจน
พร้อมทั้งกาหนดวิธีการเรียนการสอนและมาตรการในการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติของผู้สอนและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการเรียนการสอน
เกณฑ์ข้อที่ 5. หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความกว้างและความลึกทางวิชาการ
ผลการดาเนินการ
หลักสูตรมีการกาหนดรายวิชาที่ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงการครอบคลุมเนื้อหาในเชิงกว้าง
ทางด้านวิชาพื้นฐาน ในเชิงลึกทางวิชาการ ได้แก่ รายวิชา 161221 การออกแบบและจัดการเรียนรู้
1 3(2-2-5) รายวิชา 161322 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2 3(2-2-5) และรายวิชา 161481
การบริหารและการประกั นคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) และเนื้อหาของรายวิชาที่แสดงให้เห็นถึง
ความกว้าง ได้แก่ 161591 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา 1 6(320) ชั่วโมง และรายวิชา
161592 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา 2 6(320) ชั่วโมง เป็นต้น
แผนการศึ ก ษาแสดงให้ เห็ น ถึ งความลึ ก ทางวิ ชาการ โดยเริ่ม จากรายวิ ช าพื้ น ฐานไปสู่
รายวิชาขั้นสูงในชั้นปีที่สูงขึ้นไป เช่น ผู้เรียนเริ่มต้นจากรายวิชา 161171 หลักการศึกษาและความ
เป็นครูมอื อาชีพ 3(3-0-6) และรายวิชา 161133 จิ ต วิ ท ยาส าหรั บ ครู 3(3-0-6) และรายวิ ช า
161141 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3(2-2-5) เป็นต้น
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีเนื้อหารายวิชาที่ครอบคลุมทั้งความกว้างและความลึก
ของวิชาการอย่างชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งกาหนดวิธีการเรียนการสอนและมาตรการในการควบคุม
คุณภาพการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผู้สอนและผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องในการเรียนการสอน
เกณฑ์ข้อที่ 6. หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง จนถึงรายวิชา
เฉพาะทาง รวมถึงการทาโครงงาน หรือวิทยานิพนธ์
ผลการดาเนินการ
หลั กสู ตรมีจัด รายวิชาพื้นฐานไว้ในชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน รายวิชาระดับ กลาง
รายวิชาเฉพาะทางจัดไว้ในชั้นปีที่ 2-4 และมีรายวิชาเฉพาะหมวดวิชาชีพครูที่ให้นิสิตฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพในสถานศึกษาจัดไว้ในชั้นปีที่ 5 (ดังแผนการศึกษา หน้า 61-118)
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีองค์ประกอบของรายวิชาพืน้ ฐาน รายวิชาระดับกลาง
จนถึงรายวิชาเฉพาะทาง รวมถึงการทาโครงงาน ให้มีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งกาหนดวิธีการ
เรียนการสอนและมาตรการในการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผูส้ อน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียนการสอน

เกณฑ์ข้อที่ 7. เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัย
ผลการดาเนินการ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) มีการกาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 3 ปี เมื่อ
สอนเสร็จแต่ละภาคการศึกษา มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ
การปรับปรุงรายวิชาในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของรอบภาคการศึกษาถัดไปให้ทันกับ
เหตุการณ์ปัจจุบันนอกจากนี้มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยมากขึ้นในทุก
รายวิชา
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยมากขึน้ พร้อมทั้งกาหนดวิธีการเรียนการ
สอนที่ มีก ารนาเทคโนโลยีส มัย ใหม่ มาใช้ในการเรีย นการสอนตลอดเวลา และมาตรการในการ
ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียน
การสอน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร (หน้า 24-25)
2.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (หน้า 7)
3.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรีย นรู้จากหลั ก สู ต รสู่รายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ (หน้า 248-294)
4.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
(หน้า 238)
5.
5.1 รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.2) หมวดที่ 3 ระบบการจั ด การศึ ก ษา การ
ดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 2) หมวดวิชาเฉพาะ ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการ
ศึกษา สาขาวิชาการศึกษา (หน้า 62-119)
5.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
6.
6.1 รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.2) หมวดที่ 3 ระบบการจั ด การศึ ก ษา การ
ดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 2) หมวดวิชาเฉพาะ ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการ
ศึกษา สาขาวิชาการศึกษา (หน้า 62-119)
6.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
7.
7.1 ภาคผนวก ข ตารางเปรีย บเทียบรายละเอีย ดหลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2551 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (หน้า 315-500)
7.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
7.2. รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
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AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy)
คาอธิบาย
คณาจารย์ในหลักสูตรพึงร่วมกันพิจารณาและกาหนดกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการ
สอนที่ชัดเจนของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Quality learning) ของผู้เรียน
กลยุ ทธ์ ก ารเรียนการสอนควรมีหลากหลายตามลักษณะของรายวิชา ควรมุ่งเน้นที่
ผู้เรียน เพื่อทาให้เกิดความตื่นตัว ความอยากเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะเรียนและรับความรู้ใหม่ๆ
รู้จักการประสานความรู้เก่าและใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ รู้จักการแก้ปัญหา เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง มีกระบวนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอาจารย์ควรสร้างบรรยากาศการเรียนการ
สอนที่ยืดหยุ่น ร่วมมือกัน และฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (Lifelong learners)
เกณฑ์ย่อย
4
4.1

กลยุทธ์การเรียนการเรียน
1
ผูส้ อนหรือภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนและการสอนที่
ชัดเจน
กลยุทธ์การเรียนการสอนทาให้ผู้เรียนได้ความรูแ้ ละ
สามารถใช้ในเชิงวิชาการ
กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้คานึงถึงผูเ้ รียนและกระตุ้น
การเรียนอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

4.2
4.3
4.4

2 3 4 5 6 7
√
√
√
√
4

เกณฑ์ข้อที่ 1. ผู้สอนหรือภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
ในการประเมินตามเกณฑ์ข้อที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ผู้สอนมีการจัดเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรีย นเป็นส าคั ญ เพื่ อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่างๆ อย่างถ่องแท้
รวมถึงสามารถนาไปปฏิบัติการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ สอดคล้องกับชีวิต เป็น
ผู้นาทางปัญ ญา วิชาชีพและคุณ ธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณตามวิชาชีพ จึงมีการจัดออกแบบ
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วางแผนตั้งแต่ก ารจั ดท า หรือพั ฒ นาหลัก สูตรการศึก ษาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการศึก ษา หลัก สูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2555 การจั ด ท า มคอ.2 และ มคอ.3 ตามรายวิ ช าตามหลั ก สู ต ร การก าหนด
กิจกรรมสั มมนา ประเด็ นคั ด สรร การศึก ษาค้นคว้าอิสระ การจัดท าโครงการฝึก ประสบการณ์
วิชาชีพครู การจัดทาโครงการส่งเสริมความเป็นครู
การเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกชั้น
เรียนหรือโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นทักษะการคิด การรู้เท่าทันเทคโนโลยี โลก สังคม
วัฒนธรรมที่มีการเลื่อนไหลรวมถึงรากฐานความเป็นไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 รวมถึงบูรณาการร่วม
กิจกรรมต่างๆ มีการเชิญวิทยากรผูน้ าทางการศึกษาบรรยายพิเศษ เป็นต้น
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ร่วมกันวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และนามากาหนดเป็นกลยุทธ์การเรีย นการ
สอน โดยระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) อย่างชัดเจน มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทุก
รายวิชา
2. ส่ งเสริม ให้ มี ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นการสอนที่ ส ามารถปฏิ บั ติ เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึน้ หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
เกณฑ์ข้อที่ 2. กลยุทธ์การเรียนการสอนทาให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถใช้ในเชิงวิชาการ
ผลการดาเนินงาน
ในการประเมินตามเกณฑ์ข้อที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ซึ่งสอนได้ระบุผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่อ สารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ สุ นทรีย ศิ ล ป์ ทั ก ษะการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม จรรรยาบรรณครูได้มีการวางแผนกาหนดไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 การจัดทา มคอ.2
และ มคอ.3 เป็นแนวทางที่นาสู่การปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกชั้นเรียนอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ การสอนแบบคิดแก้ปัญหา การปฏิบัติจริง การสอนผ่านโครงงาน การสอนด้วย
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดหลากหลายรูปแบบ การสอนแบบ
ส่งเสริมการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างลึกซึ้งและมีคุณค่า การนา
นวัตกรรม สื่อการเรีย นการสอนที่หลากหลายสู่การจัดกิจกรรมการเรีย นการสอนของผู้สอนที่
เชื่อมโยงกับสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมทั้งที่เป็นของตนเองและโลก อาทิ รายวิชา
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161591 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา 1 6(320) ชั่วโมง และรายวิชา 161592 การฝึก
ปฏิ บั ติ งานวิ ช าชี พ ในสถานศึ ก ษา 2 6(320) ชั่ ว โมงและเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาไปแล้ ว วิ ท ยาลั ย
การศึกษายังสามารถพิจารณาจากความพึงพอใจนายจ้างหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
นอกจากปฏิ บั ติ ผ่ า นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแล้ ว ยั ง ได้ ก าหนดให้ ด าเนิ น การผ่ า นกิ จ กรรม
โครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมความเป็นครู โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงการ
ค่ายเพาะพันธุ์ครู กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นาทางการศึกษา การบรรยายโดยวิ ทยากรผู้เชียวชาญ
เป็นต้น
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ร่วมกันวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวั ง และนามากาหนดเป็นกลยุทธ์การเรียนการ
สอนทาให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ โดยระบุไว้ใน มคอ. 3 อย่างชัดเจน
และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกรายวิชา
2. ส่งเสริมให้มีการกาหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนทาให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถ
ใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่า
ที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
เกณฑ์ข้อที่ 3. กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้คานึงถึงผู้เรียนและกระตุ้นการเรียนอย่างมี
คุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
ในการประเมินตามเกณฑ์ข้อที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ซึ่งเกิดจาการคานึงถึง
ความแตกต่างของผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับศักยภาพของผู้เรียน ดังนั้นจึงมีการกาหนดกลยุทธ์การ
เรี ย นการสอนเพื่ อ กระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความรู้ ทั ก ษะ ความสามารถในวิ ช าการ วิ ชาชี พ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และคุณธรรมจริยธรรมอันพึงมีในสังคมโลก โดยการวางแผนและจัดทา
ข้อกาหนดหรือหลักสูตรการศึกษา แผนการศึกษา กาหนดมาตรฐาน เป้าหมาย กิจกรรม โครงการ
ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย กลยุทธ์ในการสร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนมี
ทางเลือกด้านเนื้อหารายวิชาวิชาแกนหลัก และระยะเวลาของภาคการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา มีความยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชาเลือกตามความต้องการ
ของผู้เรียน และผูเ้ รียนยังสามารถเรียนวิชาเลือกเฉพาะสาขาได้ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต รวมไปถึง
หมวดวิชาเลือกเสรีที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
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กลยุ ท ธ์ ก ารเรีย นการสอนที่ ช่วยเสริม สร้างการเรีย นรู้แ ละทั ก ษะทางปั ญ ญา ผู้ ส อนใช้
กลยุท ธ์ที่เน้นการจัด การเรีย นการสอนที่เอื้อให้ผู้เรีย นฝึก การคิดเพื่อวางแผน การแก้ไขปั ญ หา
(problem-solving strategy) โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการอภิปราย การวิเคราะห์
กรณีศึกษา วิพากษ์ การเรียนโดยใช้สถานการณ์จาลอง การสืบเสาะแสวงหา การเน้นทักษะการคิด
ที่หลากหลากหลาย การปฏิบัติจริง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังสามารถช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างเต็ม ศัก ยภาพ การจัด การเรีย นการสอนที่ คานึงถึ งผู้เรีย นสามารถเห็น ได้จากการก าหนด
รายละเอี ย ดในรายวิ ชาทั้ งภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ดั งตั วอย่ างของรายวิ ช าต่ อ ไปนี้ 161221 การ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) รายวิชา 161351การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรีย นรู้ 3(2-2-5) รายวิชา 161594 สัมมนา 2 รายวิชา 161592 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพใน
สถานศึกษา เป็นต้น
กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้ผู้ เรียนตระหนักในสิ่งที่
เรียนรู้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ของตนเอง (Self-Learning) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน เกิดการเรียนรู้แบบอัธยาศัยโดยเห็นได้จากกลยุทธ์การสอน
ที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2 ) และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ยกตัวอย่าง เช่น
การใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
โดยผู้ ส อนสามารถจั ด การเรี ย นการสอนโดยมอบหมายงานกลุ่ ม หรื อ งานที่ ต้ อ งมี ก ารติ ด ต่ อ
ประสานงานกับบุคคลอื่น จัดหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ให้นิสิตมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ดาเนินกิจกรรม รวมถึงวิเคราะห์สรุปผลการดาเนินงานสอนเรื่องการทางานเป็ นทีม
เช่น มอบหมายงานกลุ่ม ให้นิสิตกาหนดบทบาทและหน้าที่ของทีมงานอย่างชัดเจน นาเสนอผลการ
ทางานหน้าชั้นเรียน มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม กาหนดโจทย์ กติกา และให้ถือปฏิบัติตาม
เป็นต้น รวมถึงโครงการส่งเสริมความเป็นครู โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงการค่าย
ส่งเสริมความเป็นครูตามรายวิชาต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ การ
สอนแบบโครงงาน การสอนแบบการวิจัยเป็นฐาน การมอบหมายภาระงานที่เป็นรายบุคคลโดย
มุ่ งเน้ น การเสาะแสวงหาด้ ว ยตนเอง การเรีย นรู้ร ะบบ I-classroom การสั ม มนาทางการศึ ก ษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติการสังเกตการณ์สอน การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการฝึก
ทักษะเทคนิคการสอนตามสาขาวิชา การออกแบบจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล
การสร้างความเข้าใจความตระหนักแก่ผู้เสนอด้วยการพัฒนาอบรม ส่งเสริมผู้สอนให้เป็นทั้งผูส้ อน
ที่มีคุ ณภาพเชิงวิชาการ เป็นที่ ปรึกษาแก่นิสิตโดยกาหนดเป็นชั่วโมงพบปะนิสิตที่ป รึก ษา (Office
Hours) อีกมีระบบการดูแลผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ (www.reg.up.ac.th) เพื่อดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียน
ด้านต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารการรายงานการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา รายงานการประเมิน
โครงการ รายงานประเมินกิ จกรรม รายงานผลการเรียนการสอน (มคอ.5) นอกจากนี้วิทยาลัย
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การศึกษาส่งเสริมอาจารย์ให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการจัดการเรี ยนการสอน
ด้ า นการวั ด ผลประเมิ น ผล การวิ จั ย โดยมี ก ารด าเนิ น โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพในการใช้
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้กับสถานศึกษาในประเทศลาว เป็นต้น
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ร่วมกันวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และนามากาหนดเป็นกลยุทธ์การเรียนการ
สอนที่ใช้คานึงถึงผูเ้ รียนและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยระบุไว้ใน รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) อย่างชัดเจน และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกรายวิชา
2. ส่งเสริมให้มีการกาหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้คานึงถึงผูเ้ รียนและกระตุ้นการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึน้ หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่
คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
เกณฑ์ข้อที่ 4. กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน
ในการประเมินตามเกณฑ์ข้อที่ 4 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ซึ่งเกิดจากการกาหนด
ออกแบบ วางแผน ดาเนินการ รวมถึงการรายงานผลการดาเนินการตามกลยุทธ์การเรียนการสอน
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้นั้นสามารถ
พิ จ ารณาได้ จ ากรายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ข องหลั ก สู ต รที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ จ ริ ง และการน าไปใช้ ใ น
สถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น รายวิชา 161221 การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) และ
รายวิชา 161351 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) รายวิชา 161593
สัมมนา 1 รายวิชา 161594 สัมมนา 2 161342 การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 161592 การฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพในสถานศึกษา เป็นต้น
ผู้ส อนใช้ก ลยุ ท ธ์ ก ารเรีย นการสอนแบบเน้นปฏิ บัติให้ผู้เรีย นสะท้อนการเรียนรู้และการ
เรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้นโดยการกาหนดการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุค คลและความรับ ผิดชอบใน มคอ.2 และ มคอ.3 ใช้ก ลยุท ธ์ก ารสอนอย่างหลากหลายทั้งการ
มอบหมายงานกลุ่มภาระงานรายบุคคล หรืองานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นสอน
เรื่องการทางานเป็นทีมมอบหมายงานกลุ่ม เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้สอนยังสามารถใช้กลยุทธ์ในเรียนรู้
จากเพื่อนร่วมงานจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วสะท้อนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง เห็น
ได้จากกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา โดยเน้นการจัดให้นิสติ ได้
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ฝึ ก ปฏิ บั ติ งานจริ งในสถานศึ ก ษา การน าเสนอและสะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ งานซึ่ งเป็ น กลยุ ท ธ์ ที่
ตอบสนองการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ร่วมกันวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และนามากาหนดเป็นกลยุทธ์การเรียนการ
สอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้ โดยระบุไว้
ใน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) อย่างชัดเจน และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกรายวิชา
2. ส่งเสริมให้มีการกาหนดกลยุทธ์การเรียนการสอน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หรือมี
ประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างได้
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
1.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
1.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
2.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และ
การประเมินผล (หน้า 238-247)
3.
3.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล (หน้า 238-247)
3.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
3.3 ตัวอย่างโครงการพัฒ นาศัก ยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้กับสถานศึกษาในประเทศลาว
4.
4.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล (หน้า 238-247)
4.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
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AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
คาอธิบาย
การประเมินผู้เรียนจัดเป็นกลไกที่สาคัญในการจัดการศึกษา ผลลัพธ์การประเมินส่งผล
โดยตรงต่ออนาคตของผู้เรียน หลักสูตรพึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์จากการประเมินสะท้อนให้เห็นได้ทั้ง
ความสาเร็จของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนและความสาเร็จของผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
หลักสูตรพึงพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์และวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชา
และกาหนดล่วงหน้าก่อนการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการที่เหมาะสมให้ผู้เรียนสามารถ
อุทธรณ์ผลการประเมินได้
ความชัด เจนของการประเมิน ควรแสดงทั้งเกณฑ์ การประเมิน วิธีการประเมิน และ
ช่วงเวลาการประเมินโดยอย่างน้อยควรครอบคลุมรายละเอียดต่อไปนี้
เกณฑ์ และวิธีก ารประเมิน ผู้เรีย น ควรมีค วามหลากหลายตามลั ก ษณะวิชา การ
จัดการเรียนการสอนตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยกาหนดอย่างชัดเจนในหลักสูตร และ
แสดงไว้ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรนั้นๆ รวมทั้งมีการระบุน้าหนักของการประเมินไว้ในรายวิชา
ซึ่งต้องเปิดเผยให้ผู้เรียนหรือผู้เกี่ยวข้องรับรู้ได้ โดยสามารถยืนยันความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถือ
และความเที่ยงธรรมของเกณฑ์และวิธีการประเมินทั้งวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินควรมี
การพิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ให้มีความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งการคิดสร้าง
แนวทางประเมินใหม่ๆ
ช่ ว งเวลาของการประเมิ น ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ารรั บ เข้ า ศึ ก ษา การติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของการเรียน และการประเมินก่อนสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ควรกาหนดช่วงเวลาของ
การประเมินให้รับรู้ล่วงหน้าและสะท้อนผลการ
ประเมินกลับยังผูถ้ ูกประเมินเพื่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา
การรับ รองผลการประเมิน มีขั้นตอนการดาเนินการที่แสดงไว้อย่างชัดเจนในการ
พิจารณาและรับรองผลการประเมินที่ได้ โดยเน้นให้เห็นการสรุปผลเพื่อสู่การปรับปรุงหรือพัฒนา
ต่อไป
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เกณฑ์ย่อย
1
5 การประเมินนิสิต
5.1 มีการประเมินตั้งแต่การรับเข้า การติดตาม
ความก้าวหน้าระหว่างศึกษาและเมื่อสาเร็จการศึกษา
5.2 การประเมินมีเกณฑ์อ้างอิง
5.3 การประเมินใช้วธิ ีการที่หลากหลาย
5.4 การประเมินสะท้อนผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังและ
เนือ้ หาของหลักสูตร
5.5 เกณฑ์ที่ใช้ประเมินมีความชัดเจนและเป็นที่รับรู้
5.6 วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.7 มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้น
คงวา
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

2

3

4
√

5

6

7

√
√
√
√
√
√
4

มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนตั้งแต่รับเข้า ระหว่างเรียน และเมื่อสาเร็จ
การศึกษา ดังนี้
5.1.1 การประเมินผู้เรียนตั้งแต่รับเข้า
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2553 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 1) พ.ศ. 2555 และเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา ก าหนดให้ผู้สาเร็จการศึก ษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครเข้าศึกษาระดับปริญ ญาตรี ณ มหาวิทยาลัยพะเยาต้องมีผลการ
สอบการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (Ordinary National Educational Test: ONET) และผลการ
ทดสอบความถนั ด ทั่ ว ไป (General Aptitude Test: GAT) โดยมี ค่ า น้ าหนั ก คะแนนร้ อ ยละ 80
นอกจากนี้ยังกาหนดให้ผู้สมัครต้องมี ระดับ ผลการเรียนเฉลี่ยของชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ขั้นต่า)
2.50 โดยรวมไปถึ ง การสั ม ภาษณ์ ก่ อ นเข้ า ศึ ก ษา และเมื่ อ ผ่ า นกระบวนการรั บ เข้ า ศึ ก ษาแล้ ว
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
(Pre-University Program) ให้กับนิสติ
5.1.2 การติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษา
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ได้กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า
ทางการศึกษาของนิสิตระหว่างการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรด้วยวิธีการทดสอบย่อย
การทดสอบกลางภาคการศึกษา และการทดสอบปลายภาคการศึกษา ทั้ งนี้การทดสอบย่อยหรือ
การทดสอบประจาภาคการศึกษาเป็นการทดสอบเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยการนาผลการทดสอบมา
เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและรายงานผลในการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.
5) อีกด้วย
นอกจากนี้วิท ยาลัย การศึกษายังได้จัดระบบอาจารย์ที่ป รึก ษาเพื่อดูแลนิสิตและติดตาม
ความก้าวหน้าระหว่างการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ เพื่อ
ดาเนินการให้คาปรึกษา ฝากข้อความ ติดตามรายงานผลการเรียน ตลอดจนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับนิสติ ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ (www.reg.up.ac.th)
5.1.3 การประเมินผู้เรียนเมื่อสาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยาได้กาหนดให้นิสิตที่จะสาเร็จการศึกษาต้องมีผลการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการเข้ารับการทดสอบ
วัด ความรู้ภาษาอั งกฤษ ส าหรับ นิ สิต ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2556 ข้อ 3 นิสิ ตระดับ ปริญ ญาตรีของ
มหาวิทยาลัยพะเยาทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย
พะเยา อย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะสามารถสาเร็จการศึกษาได้
ผลการดาเนินการ
การประเมิ น ผู้ ส มั ค รเข้ า เรี ย นในหลั ก สู ต ร: มี ก ารประเมิ น คุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค รตาม
ข้อกาหนด เรื่องคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และการติดตามความก้าวหน้าระหว่างศึกษา
- การวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องนิ สิ ต ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การศึ ก ษา พ.ศ.2553 ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง ก าหนดระดั บ ขั้ น และค่ า ระดั บ ขั้ น ในการวั ด และ
ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบการนั บหน่วยกิตสะสม และคานวณหาค่าระดับขั้นสะสม
เฉลี่ย
- ระบบอาจารย์ที่ป รึก ษาของคณะ ซึ่งอาจารย์ที่ป รึก ษาสามารถติดตามผลการศึก ษา
เพื่อให้คาแนะนาทั้งด้านวิชาการและด้านสังคม
- โครงการวิจัยในชัน้ เรียน
- การวัดผลจากการนิเทศฝึกงาน/สหกิจ
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การสาเร็จการศึกษา
- ยังไม่มีผลผลิต
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่

หลักฐาน

1.

คู่มอื นิสติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

2.

รายงานการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

3.

ระบบการติดตามเกรดของนิสติ ในระบบ reg.

4.

ผลการสอบภาษาอังกฤษ

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. กาหนดแผนการรับนิสิต กระบวนการรับเข้า และวิธีการติดตามประเมินผลการเรียน
ตั้งแต่การรับเข้า การติดตามความก้าวหน้าระหว่างศึกษา และเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยระบุไว้ใน
หลักสูตรอย่างชัดเจน
2. ส่งเสริมให้มีการกาหนดกลยุทธ์การรับเข้า และวิธีการติดตามประเมินผลการเรียน
ตั้งแต่การรับเข้า การติดตามความก้าวหน้าระหว่ างศึกษา และเมื่อสาเร็จการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น หรือมี
ประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี
ได้

5.2 การประเมินมีเกณฑ์อ้างอิง
ผลการดาเนินการ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้
ของนิสิตไว้ใน มคอ. 2 และ มคอ.3 โดยอ้างอิงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4 การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ 14 การวัดและการ
ประเมิน ผลการศึ ก ษา โดยท าการประเมิ นผลการเรีย นรู้ของนิสิ ตทั้ งแบบอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ ม
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ก าหนดเป็นตั วอั ก ษร A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ที่แสดงผลการศึก ษาของนิสิ ตที่ ได้ รับ การ
ประเมินในแต่ละรายวิชา เช่น นิสิตจะได้ค่าระดับขั้นจากคะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชา
แบบอิงเกณฑ์ ความหมายและค่าแต่ละระดับขั้น ดังนี้
คะแนน

ระดับขั้น

ค่าระดับขั้น

ความหมาย

80 – 100

A

4.00

ดีเยี่ยม

Excellent

75 – 79

B+

3.50

ดีมาก

Very good

70 - 74

B

3.00

ดี

Good

65 – 69

C+

2.50

ดีพอใช้

Fairly good

60 - 64

C

2.00

พอใช้

Fair

55 - 59

D+

1.50

อ่อน

Poor

50 - 54

D

1.00

อ่อนมาก

Very poor

0 - 49

F

0

ตก

Failed

เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่

หลักฐาน

1.

คู่มอื นิสติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

2.

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

3.

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

4.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
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ผลการดาเนินการ
การรับเข้าศึกษามีการประเมินคุณสมบัติตามข้อกาหนดคุณสมบัติผเู้ ข้าศึกษา ดังนี้
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตตามเกณฑ์ มคอ. 2
หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการหลักสูตร
3. การประเมินผลสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผล
การเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รา่ ยวิชา
4. มีเกณฑ์กาหนดการสาเร็จการศึกษาไว้อย่างชัดเจน คือ ไม่ต่ากว่า 2.00 และเป็นไปตาม
วิชาชีพ
5. สอบการสอบรวบยอดและเป็นไปตามวิชาชีพ
6. ระบบการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น (Reg)
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ศึกษาเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีการวางแผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียนให้ผา่ นเกณฑ์ต่างๆ ได้
2. ร่วมมือกับคณะอื่นๆ ที่สอนในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้มีการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็น
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
5.3 การประเมินใช้วธิ ีการที่หลากหลาย
หลัก สูตรการศึก ษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (มคอ.2) ได้กาหนดวิธีก ารประเมินการ
เรีย นรู้ของผู้ เรีย น ที่ ห ลากหลายในด้ านคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ความรู้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา ทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียภาพ สุขภาพและบุคลิกภาพ ดังนี้
5.3.1 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1) สอบถาม สัมภาษณ์ นิสิตถึงความเข้าใจหรือความคิดเห็นถึงพฤติกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม
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2) ประเมินพฤติกรรมและการปฏิบัติตนในชั้นเรียน และตรวจสอบการเข้าเรีย น
การส่งงาน การปฏิบัติตนในชั้นเรียน การสอบรวมถึงประเมินจากผลงานของนิสิต ต้องเป็นผลจาก
ความสามารถของนิสติ เอง ไม่ควรมีการลอกเลียนแบบความคิดของผูอ้ ื่น
3) ประเมินผลงานจากงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
5.3.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
1) การสอบข้อเขียนในการทดสอบย่อย หรือสอบกลางภาคและปลายภาค
2) การสอบปากเปล่า ในรูป แบบของการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรีย น การเล่ น
บทบาทสมมุติ การโต้วาที การอภิปราย การแสดงละคร การถามตอบ เป็นต้น
3) การจัดทารายงานผลการค้นคว้า และ/หรือผลการวิจัย การนาเสนอโครงงาน
4) การนาเสนอผลงานทางการจัดบอร์ดนิทรรศการ
5) การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงจากแหล่งฝึก
5.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1) จั ด สั ด ส่ ว นคะแนนให้ กั บ เรื่ อ งความสามารถในการสื บ ค้ น คิ ด วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ การใช้หลักตรรกะ การแก้ปัญหา ในการทดสอบหรืองานที่มอบหมาย
ให้นสิ ิต
2) สอบถาม สัมภาษณ์นิสิต รวมทั้งการอภิปราย ในประเด็นที่สะท้อนทักษะทาง
ปัญญา
3) ประเมิ น ผลงานที่ ส ะท้ อ นทั ก ษะทางปั ญ ญา เช่ น โครงงาน ผลการวิจั ย ผล
การศึกษาค้นคว้า
5.3.4 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการติดต่อประสานงาน
2) ผลประเมินการเรียนการสอนในรายวิชา หรือ ผลประเมินโครงการหรือ
3) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องการทางานเป็นทีม
4) การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
5.3.5 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความสามารถในการสืบค้นข้อมูล และการ
ประเมินชิน้ งานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
2) ประเมินความถูกต้องในการใช้สถิตแิ ละการตอบโจทย์ หรือความสามารถใน
การตีความค่าสถิตเิ บือ้ งต้น ในบทความต่างๆ หรือจากงานวิจัย
3) ประเมินผลการนาเสนอข้อมูลที่สืบค้น
5.3.6 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1) ผลประเมินในรายวิชาหรือ ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
2) สังเกตพฤติกรรมในด้านสุนทรียภาพ
5.3.7 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
1) สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพ
2) สังเกตพฤติกรรมในด้านการดูแลสุขภาพ
5.3.8 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นบุคลิกภาพ
1) สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
2) สังเกตบุคลิกภาพ
ผลการดาเนินการ
มีการประเมินตาม มคอ. 3 โดยมีการประเมินผลการเรียนอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม โดยใช้วิธีการ
อย่ างหลากหลาย เช่น การสั งเกต สั ม ภาษณ์ ปฏิ บั ติ น าเสนอปากเปล่ า การรายงาน การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ และมีการระบุน้าหนักของการประเมินอย่างชัดเจนในแต่ละรายวิชา
ลาดับที่

หลักฐาน

1.

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

2.

มคอ.3 ในหัวข้อการประเมินผลการเรียนรู้
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ศึกษาเกณฑ์การประเมินผลของมหาวิทยาลัย และมีการวางแผนการดาเนินงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้ผา่ นเกณฑ์ต่างๆ ได้
2. ร่วมมือกับคณะอื่นๆ ที่สอนในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้มีการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็น
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
5.4 การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังและเนื้อหาของหลักสูตร
ผลการดาเนินการ
หลักสูตรมีการนาผลการประเมินการเรียนรู้แต่ละรายวิชาวิธีการประเมินจากการตัดเกรด
จะสะท้อนองค์ความรู้ การสังเกตพฤติกรรมสะท้อนคุณ ธรรมและจริยธรรม การสัมภาษณ์ปาก
เปล่าจะสะท้อนทักษะทางปัญญา
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ได้กาหนดให้มีประเมินผลการเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน และหลังการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้การประเมินสามารถสะท้อนผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริย ธรรม ความรู้ ทัก ษะทางปั ญ ญา ทัก ษะความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคล และความรับ ผิด ชอบ
ทัก ษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่อ สาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้ านสุน ทรีย ภาพ
สุขภาพ และบุคลิกภาพ ดั งแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ทั้งนี้ผู้ส อนแต่ล ะรายวิชาได้ก าหนดเนื้อหาและวิธีก ารวัดผลประเมินในรายละเอียดของ
รายวิ ช า (มคอ.3) และเอกสารประกอบการสอน อี ก ทั้ ง ได้ ก าหนดให้ มี ผั ง แบบทดสอบ (Test
blueprint) เพื่อให้การประเมินผลครอบคลุมและสะท้อนผลการเรียนที่หลักสูตรกาหนด
ในรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรยังมีการประเมินผลการเรียนรู้โดยนิสิตเพื่อให้นิสิตได้
สะท้อนและรายงานผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ของแต่ละรายวิชา โดยวิธีการประเมินจากการตัดเกรดจะ
สะท้อนองค์ความรู้ การสังเกตพฤติกรรมสะท้อนคุณธรรมและจริยธรรม การสัมภาษณ์ปากเปล่า
จะสะท้อนทักษะทางปัญญา
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เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่

หลักฐาน

1.

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

2.

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

3.

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

4.

รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ศึกษาผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง และออกแบบการประเมินผลที่สะท้อนผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและเนื้อหาของหลักสูตร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายประเมิน และนาผลมาปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดยี ิ่งขึ้น
2. ร่วมมือกับคณะอื่นๆ ที่สอนในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้มี การดาเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็น
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
5.5 เกณฑ์ที่ใช้ประเมินมีความชัดเจนและเป็นที่รับรู้
ผลการดาเนินการ
1. หลักสูตรมีการกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ประเมินอย่างชัดเจน ระบุในหมวดที่ 5 แผนการสอน
และการประเมินผล มคอ.3 และ มคอ. 4
2. ผู้สอนทุกรายวิชา แจ้งเกณฑ์การประเมินให้นิสิตได้รับทราบก่อนการจัดการเรียนการ
สอน
จากข้อบังคับ มหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้วยการศึก ษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2553 เรื่อง
การวัดและประเมินผลการศึกษา ผู้เรียนสามารถทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินจากระบบ REG
(http://www.reg.up.ac.th/) ได้มีการกาหนดเกณฑ์การประเมินไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) นอกจากนี้ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรได้แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน
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เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
1.

หลักฐาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล มคอ.3 และ มคอ. 4

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และออกแบบเกณฑ์การประเมินผลที่สะท้อน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เกณฑ์ที่ใช้ประเมินต้องมีความชัดเจนและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และกาหนดวิธีการประเมินให้ชัดเจน เมื่อประเมินแล้วให้นามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึน้
2. ร่วมมือกับคณะอื่นๆ ที่สอนในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้มีการดาเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่
สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
5.6 วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลการดาเนินการ
1. วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผล มี ค วามสอดคล้ อ งกั น ระหว่ าง มาตรฐานการเรีย นรู้ กั บ
วัตถุประสงค์ และแผนการสอน
2. มีการประเมินคุณลักษณะนิสิตมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรได้ใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
ตามสภาพจริง เช่น การทาแบบทดสอบ การทารายงาน การทาโครงงาน การนาเสนอผลงาน โดย
ผู้ส อนเลือกหรือออกแบบการประเมินตามวัตถุ ประสงค์ของหลักสูตร คือ 1) นิสิต มีความรู้และ
ทัก ษะในการสื่อสารภาษาอั งกฤษในวิชาชีพได้อย่างสอดคล้องกั บ วัฒ นธรรมและเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 2) มีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคม เช่น การประเมินจาก
พฤติกรรมการเข้าเรียน การแต่งกายของนิสิต รวมถึงการประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ 3)
มีความสามารถในการปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม โดยมีการระบุอย่างชัดเจน
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ในรายละเอีย ดของรายวิชา (มคอ.3) นอกจากนี้ในแต่ละรายวิชา ยั งได้ ก าหนดให้นิสิต ประเมิ น
ตนเอง และเพื่อนประเมินเพื่อน
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
1.

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

2.

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

หลักฐาน

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ศึกษาวิธีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ที่กาหนดไว้ใน มคอ.1 และออกแบบเกณฑ์การประเมินผลที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ร่วมมือกับคณะอื่นๆ ที่สอนในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้มีการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็น
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
3. วางแผนการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ ดี เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติชั้นนา
ของประเทศ และก้าวเข้าสู่ระดับโลกในอนาคต
5.7 มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้นคงวา
ผลการดาเนินการ
มีก ระบวนการวิพ ากษ์ ผ ลการเรีย นทุ ก รายวิชาและทุก ภาคการศึ ก ษา รวมทั้ งวิเคราะห์
ข้อสอบและจัด ทา Rubrics score ในรายวิชาที่ ใช้ข้อสอบอัตนัย ส่งผลให้ก ารประเมินมีมาตรฐาน
ชัดเจน และคงเส้นคงวา
ผู้ส อน ท าการวั ดและประเมินผลการเรีย นรู้ของนิสิตตามที่ ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 หมวดที่ 4 การวัดและ
การประเมินผลการศึกษา ก่อนจัดการเรียนการสอนผู้สอนได้แจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงเกณฑ์สัดส่วน
คะแนนระหว่างการทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา ผลการเรียนรู้ของนิสิตใน
แต่ละรายวิชาได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนของสาขาวิชาการศึกษา
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โดยสามารถใช้เครื่องตรวจข้อสอบของมหาวิ ทยาลัยซึ่งมีการวิเคราะห์คุณภาพ และมีการ
วิเคราะห์เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบแบบอัตนัย
ในด้านความชัดเจนของระบบตรวจสอบผลการเรียน นิสิตสามารถติดตามได้จากระบบ
reg.up.ac.th หรือสามารถยื่นคาร้องขอตรวจสอบผลการสอบหรือผลการตรวจข้อสอบได้
นอกจากการประเมินในรายวิชาทั่วไปแล้ว การประเมินผลในรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ มีการกาหนดให้ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินผลการฝึกงานจากสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และ
อาจารย์นเิ ทศก์ โดยการนาเสนอผลการฝึกประสบการณ์อย่างเป็นทางการทุกปีการศึกษา

ลาดับที่

หลักฐาน

1.

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

2.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 หมวด
ที่ 4 การวัดและการประเมินผลการศึกษา

3.

คู่มอื นิสติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับปรุงหลักสูตรโดยการนาผลสารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ ส่ ว นเสี ย มาใช้ ใ นการออกแบบเกณฑ์ ก ารประเมิ น ให้ ค รอบคลุ ม ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง
วัตถุ ประสงค์ของหลั กสู ตร วัตถุป ระสงของรายวิชา และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้ใน มคอ.1
2. เผยแพร่เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ให้ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ
3. ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ที่สอนในหลัก สูตรคู่ขนานเพื่อ
ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้
จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
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AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
คาอธิบาย
ผู้สอนมีความสาคัญ ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร คุณภาพของผู้สอนขึ้นกับ
คุณวุฒิการศึกษาที่ตรงกับหลักสูตรที่สอน ความเข้าใจ ความชานาญ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่
สอน ทักษะในการถ่ายทอด ความรู้แก่ผู้เรียน รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถนาผลการ
ประเมินการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบบริหารงานบุคคลในด้าน
ต่างๆ ที่กาหนดคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ
เกณฑ์ย่อย
6

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ

1

2

3

4

6.1 บุคลากรมีความสามารถในงานของตน

√

6.2 มีบุคลากรเพียงพอที่จะทางานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้

√

ในหลักสูตร
6.3 การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนตาแหน่งเป็นไป

√

ตามความสามารถเชิงวิชาการ
6.4 มีการกาหนดบทบาทและความสัมพันธ์เชิงหน้าที่

√

ระหว่างบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ
ตรงกัน
6.5 มีการมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้

√

ความสามารถประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
6.6 มีภาระงานบุคลากรและระบบจูงใจที่สนับสนุน

√

คุณภาพการเรียนการสอน
6.7 มีการกากับดูแลความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
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√

5

6

7

ของบุคลากร
6.8 มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารือ และปรับการ

√

มอบหมายงาน
6.9 มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องการ

√

สิน้ สุดการจ้าง และการเกษียณอายุงาน
6.10 มีระบบการประเมินที่มปี ระสิทธิภาพ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

√
4

6.1 บุคลากรมีความสามารถในงานของตน
ผลการดาเนินการ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษา มี บุ ค ลากรในต าแหน่ ง ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถพิ เศษ และอาจารย์ ที่มีคุ ณ สมบัติและมีความสามารถตามภาระงานในตาแหน่ ง
อาจารย์ [1] อาจารย์ผู้ส อนทุก คนมีรายวิชาที่รับผิดชอบสอน มีภาระงานสอน และมีแผนพัฒนา
รายบุค คลในการขอก าหนดตาแหน่งทางวิชาการ [2] โดยวิท ยาลัย การศึก ษา มีนโยบายจัดสรร
งบประมาณให้อาจารย์เพิ่มพูนความรูค้ วามสามารถที่เกี่ยวข้องทุกปี [3]
อาจารย์ประจาหลักหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา จานวน 21 คน (แขนง
วิชาละ 3 คน) มีคุ ณ สมบัติตามเกณฑ์ สกอ. สาเร็จการศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอกที่เกี่ย วข้องกั บ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษา [4] และผ่ านการปฐมนิ เทศอาจารย์ ใหม่ จ าก
วิทยาลัยการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม [5]
วิท ยาลัยการศึกษา มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ โดยการขออนุมัติตาแหน่งจากกอง
บริห ารงานบุ ค คล มี ก ารสอบข้อ เขีย นและสอบสั ม ภาษณ์ มี ก ารปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ มี ก าร
กาหนดภาระงานของอาจารย์ มีก ระบวนการพัฒ นาอาจารย์โดยให้เขีย นแผนพัฒ นาตนเอง (ID
Plan) และประเมินผลการปฏฺบัติงาน ส่งเสริมความร่วมมือของอาจารย์โดยจัดให้มีโครงการพัฒนา
บุคลากร จัดสรรงบประมาณ (Block Grant) และเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้อาจารย์ในโอกาส
อันควร โดยสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4
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เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
เกณฑ์ภาระงานอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
2.
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา
3.
รายงานการจัดสรรงบประมาณ (Block Grant) และการใช้จ่ายประจาปี ของคณาจารย์
วิทยาลัยการศึกษา
4.
คาสั่งแต่งตัง้ และรายละเอียดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
5.
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ วิทยาลัยการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากร ทั้งด้านการฝึกอบรม สัมมนา ส่งเสริมการทาวิจัย ส่งเสริมศึกษาต่อ
ปริญญาเอก และส่งเสริมการขอตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้มีความรู้ความชานาญมากยิ่งขึน้
2. ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก
6.2 มีบุคลากรเพียงพอที่จะทางานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ผลการดาเนินการ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษา มี บุ ค ลากรเพี ย งพอที่ จ ะท างานตาม
กิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตรมีเพียงพอ โดยอาจารย์ประจาสาขาวิชามีภาระการสอน อย่างน้อย
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ไม่เกิน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยคานึงอัตรากาลังต่อภาระงาน [1]
สรุป อัตรากาลั ง (FTES) บุคลากรวิท ยาลัยการศึก ษา มอบหมายภาระงานให้ครอบคลุม
ภารกิ จตามเกณฑ์ ภ าระงานของอาจารย์ ตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย สรุป ชั่วโมงสอนเฉลี่ ย
คานวณระยะเวลาการจ้างงานของอาจารย์แต่ละคนเพื่อเตรียมทาแผนขออัตรากาลังทดแทน โดย
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
ตารางสรุปอัตรากาลัง (FTES) บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. แบ่งภาระงานให้แก่อาจารย์ประจาสาขาวิชาทุกคน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ให้ครบถ้วนทุกด้าน
2. ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก
6.3 การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนตาแหน่งเป็นไปตามความสามารถเชิงวิชาการ
ผลการดาเนินการ
บุคลากรสายวิชาการของแต่ละสาขาวิชา ในวิทยาลัยการศึกษาได้ผ่านกระบวนการสรรหา
บุ ค ลากรตามความสามารถเชิ ง วิ ช าการ การสรรหาบุ ค ลากรเริ่ ม จากการพิ จ ารณาเกณฑ์
อัตรากาลังของแต่ละสาขาวิชา [1] เมื่อขาดอัตรากาลัง วิทยาลัยการศึกษาจะดาเนินการขออัตรา
จากมหาวิท ยาลั ย และมหาวิท ยาลั ย พะเยาจะประกาศรับ สมัครอาจารย์ [2] โดยพิ จารณาจาก
คุณวุฒิตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และการสอบสอนโดยคณะกรรมการประเมินที่วิทยาลัยการศึกษา
แต่งตัง้ [3] ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากความสามารถเชิงวิชาการและบุคลิกภาพและทัศนคติ [4]
การเลื่ อนตาแหน่ งของบุ ค ลากรสายวิช าการเป็ นไปตามความสามารถเชิงวิชาการโดย
บุคลากรทุกหลักสูตรปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ [5] มีแผนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
การเลื่อนตาแหน่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยวิทยาลัยการศึกษาได้ให้
อาจารย์ทุกคนจัดทาแผนพัฒนาตนเองเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ (ID Plan) การรับอาจารย์ใหม่เปิด
ตามรับวุฒิที่ตรงกับสาขาที่เปิดสอน และตรงตามความต้องการของหลักสูตร ตามคุณสมบัติเฉพาะ
หลักสูตร โดยสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
ตารางสรุปอัตรากาลัง (FTES) บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา
2.
ประกาศรับสมัครอาจารย์วิทยาลัยการศึกษา
3.
คาสั่งแต่งตัง้ การสอบสอนคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจาวิทยาลัยการศึกษา
4.
แบบประเมินการสอบสอนคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจาวิทยาลัยการศึกษา
5.
เกณฑ์การพิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
www.personnel.up.ac.th/Main/Process_Rule.aspx
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6.4 มีการกาหนดบทบาทและความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ระหว่างบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็น
ที่เข้าใจ
ผลการดาเนินการ
บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา ทุกหลักสูตรทั้งระดับตรี โท และเอก มีเกณฑ์
ภาระงาน ในตาแหน่งผู้มีความรู้ค วามสามารถพิเศษ และอาจารย์ [1] วิท ยาลัยการศึก ษามีก าร
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา [2] รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ซึ่งได้รับการกาหนดบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจนและมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
วิทยาลัยแต่งตั้งหัวหน้าสาขาการศึกษา จัดการประชุมอาจารย์เป็นประจาเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อพบปะพูดคุยการดาเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การบริหารจัดการ
หลักสูตร โดยสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
เกณฑ์ภาระงานผูม้ ีความรูค้ วามสามารถพิเศษ และเกณฑ์ภาระงานอาจารย์
2.
คาสั่งแต่งตัง้ หัวหน้าสาขาวิชา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก
2.
6.5 มี ก ารมอบหมายงานเหมาะสมกั บ ความรู้ ค วามสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ
ผลการดาเนินการ
บุค ลากรสายวิชาการ วิท ยาลัย การศึ ก ษา ทุ ก หลั ก สูต รทั้ งระดั บ ตรี โท และเอก ได้ รับ
มอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ แต่ละหลักสูตรจะมีการประชุม เพื่อมอบหมาย
ความรับ ผิด ชอบ ภาระงาน โดยมีก ารก าหนดเกณฑ์และบุคลากรเป็นอาจารย์ที่ป รึกษา [1] การ
จัดการเรียนการสอนประจารายวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก [2] การเป็นผู้จัดการรายวิชา
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[3] การเป็ น อาจารย์ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา [4] การเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการศึ ก ษาอิ ส ระ [5]
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง [6] วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก [6]
จั ด ประชุ ม การจั ด ตารางสอนอาจารย์ ข องวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษาที่ เหมาะสมตามความ
เชี่ยวชาญ/ ตรงวุฒิ/ ตามประสบการณ์ มีคาสั่งแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณ ฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
เกณฑ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและคาสั่งแต่งตั้ง
2.
รายงานการประชุมการจัดตารางสอนอาจารย์ของวิทยาลัยการศึกษา
3.
รายงานการประชุมการกาหนดผูจ้ ัดการรายวิชา
4.
เกณฑ์อาจารย์บัณฑิตศึกษา
5.
รายงานการประชุมการกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
6.
รายงานการประชุมการกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
7.
เกณฑ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก

6.6 มีภาระงานบุคลากรและระบบจูงใจที่สนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน
ผลการดาเนินการ
บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มีภาระงานและระบบจูงใจ ที่สนับสนุนคุณภาพ
การเรียนการสอน โดยมีนโยบายการสนับสนุนงบประมาณการสอนเกินภาระงานที่กาหนด และมี
การกาหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร ในการเข้าร่วม ประชุม อบรม
สัมมนา ปีละ 15,000 บาท [1]
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วิทยาลับการศึกษา มีแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องการสอนเกินของอาจารย์โดยให้ค่าตอบแทน
สอนเกิ น ภาระงาน หรื อ ภาระงานสอนไม่ ถึ งเกณฑ์ สนั บ สนุ น งบประมาณในการวิ จั ย เรื่ อ งละ
10,000 บาท ทุ น พั ฒ นาบุ ค ลากร หั วละ 20,000 บาท มี ระบบสนั บ สนุ นการท าผลงานวิชาการ
เอกสาร ตารา ตามแผนพัฒนาตนเองที่อาจารย์เสนอ โดยผลการประเมินอยู่ในระดับ 4
ลาดับ
หลักฐาน
ที่
1.
รายงานการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วม ประชุม อบรมสัมมนา
(Block Grant)
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. กระจายภาระงานของอาจารย์ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือภาระ
งานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงานบริการวิชาการแก่สังคม ภาระงานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และภาระงานบริหาร โดยให้มีภาระงานขั้นต่า 1,200 ชั่วโมงภาระงานต่อปีการศึกษา
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ทางานวิจัย และขอตาแหน่งทางวิชาการ
3. ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับ ประเทศ
และระดับโลก

6.7 มีการกากับดูแลความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของบุคลากร
ผลการดาเนินการ
บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา ทุกหลักสูตรทั้งระดับตรี โท และเอก ของแต่ละ
สาขาวิชาจะมีการกากับดูและความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของบุคลากรในระดับหลักสูตร โดยมี
อาจารย์ประจาหลักสูตร [1] บุคลากรในแต่ละสาขาวิชาจะมีหัวหน้าสาขาวิชากากับดูแล [2] ร่วมกับ
รองคณบดีและผูช้ ่วยคณบดีแต่ละฝ่าย [3] โดยมีผู้กากับดูแลสูงสุดในแต่ละคณะ คือคณะกรรมการ
ประจาวิทยาลัยการศึกษา [4] และคณบดี [5]
มีค าสั่ งแต่งตั้งอาจารย์ป ระจาหลัก สูตร หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ช่วยคณบดีและรองคณบดี
วิทยาลัยการศึกษา และคณบดีวิทยาลัยการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ 4
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ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

หลักฐาน
คาสั่งแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
คาสั่งแต่งตัง้ หัวหน้าสาขาวิชา
คาสั่งแต่งตัง้ ผูช้ ่วยคณบดีและรองคณบดีวทิ ยาลัยการศึกษา
คาสั่งแต่งตัง้ กรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา
คาสั่งแต่งตัง้ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับ ปรุงระบบการก ากั บ ดูแลบุคลากร และก าหนดหน้าที่ ความรับ ผิดชอบของ
บุคลากร เพื่อกระจายภาระงานอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
2. ก าหนดแนวทางการด าเนิน งานตามภาระหน้าที่ความรับ ผิดชอบ เพื่ อพั ฒ นาให้
ดีกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้

6.8 มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารือ และปรับการมอบหมายงาน
ผลการดาเนินการ
การบริ ห ารงานบุ ค ลากรสายวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษามี ก ระบวนการทบทวน
ปรึกษาหารือในระดับหลักสูตร สาขาวิชา และกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา
ในระดั บ หลั ก สู ต ร จะมี ก ารประชุม อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร [1] และในระดั บ วิ ท ยาลั ย
การศึ ก ษาจะมี ก ารประชุ ม บุ ค ลากรทั้ ง คณะภาคการศึ ก ษาละ 1 ครั้ ง [3] และการประชุ ม
คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง [4]
ใช้ระบบการประเมินผลการสอนออนไลน์ดูผลการประเมินของนิสิต เพื่อนามาปรับปรุงการ
สอน มีกระบวนการทบทวน และมอบหมายงานของอาจารย์ในวิทยาลัย โดยผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ 4
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เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
2.
รายงานการประชุมสาขาวิชา
3.
เอกสารประกอบการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา
4.
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ปรั บ ปรุ ง กระบวนการทบทวน ปรึ ก ษาหารื อ และปรั บ การมอบหมายงาน ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ และเกณฑ์ภาระงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2. กาหนดแนวทางการดาเนินงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากร เพื่อ
พัฒนาให้ดีกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้

6.9 มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องการสิ้นสุดการจ้าง และการเกษียณอายุงาน
ผลการดาเนินการ
บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา ได้แก่ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ [1] และ
อาจารย์ [2] มีระยะเวลาการท างานและการสิ้นสุด การจ้าง ตลอดจนการเกษีย ณอายุ งานตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา [3]
มีการทบทวนแผนอัตรากาลังในแต่ละหลักสูตรทุกปี สรรหาอาจารย์ประจา จ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยสรุปผล
การประเมินอยู่ในระดับ 4
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
2.
สัญญาจ้างอาจารย์ประจา
3.
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. วางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องการสิน้ สุดการจ้าง และการเกษียณอายุงาน
2. พัฒนากระบวนเกี่ยวกับการสิ้นสุดการจ้าง และการเกษียณอายุงาน ของสาขาวิชา
โดยมีการกาหนดอัตราทดแทน หรือการจัดหาบุคลากรทดแทน ด้วยการจัดหาทุนการศึกษาต่อ
ให้แก่บัณฑิตที่มผี ลการเรียนดี เพื่อมาเป็นอาจารย์ทดแทนในสาขาวิชาในอนาคต
3. ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานเกี่ยวกับ การสิน้ สุดการจ้าง และการเกษียณอายุ
งาน เพื่อพัฒนาให้ดีกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้

6.10 มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินการ
บุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา ทุกหลักสูตรได้รับการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
ดังต่อไปนี้
1. การประเมินภาระงาน สาหรับบุคลากรในระยะทดลองงาน 5 ปีแรก โดยส่งรายงานภาระ
งานรอบ 6 เดือน รวมเป็น ปีละ 2 ครัง้ [1]
2. การประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสิต ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และใช้
รายงานการประเมินผลดังกล่าวมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป [2]
3. การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยหัวหน้าสาขาวิชาประเมินภาระงานและพฤติกรรมการ
ทางานของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อเสนอการเลื่อนขัน้ เงินเดือน [3]
มีการประเมินภาระงานทุก 6 เดือน เพื่อนาไปวางแผนพัฒนาระยะทดลองงาน รายงานการ
ประเมินการสอน และ มคอ.5 การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน รายงานภาระงานอาจารย์
ประจาเสนอต่อวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการเลื่อนขัน้ เงินเดือน โดยสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
เอกสารการประเมินภาระงานอาจารย์ ระยะทดลองงาน
2.
รายงานการประเมินการสอน และ มคอ.5 การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
3.
รายงานภาระงานอาจารย์ประจาเสนอต่อวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับ ปรุงระบบการประเมิ น ของให้ ส อดคล้อ งตามผลการเรีย นรู้ที่ ค าดหวังของ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
2. กาหนดแนวทางการติดตามประเมินผลบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มี
ระบบที่ดกี ว่าที่คาดหวังไว้
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
คาอธิบาย
บุคลากรสนับสนุนมีความสาคัญในการช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
คุ ณ ภาพ จึ ง เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ บุ ค ลากรสนั บ สนุ น ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตรงกั บ งาน มี
ความสามารถ และมีจานวนที่เพียงพอ
เกณฑ์ย่อย
7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
7.1 บุคลากรห้องสมุดมีความสามารถและมีจานวนเพียง
พอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่นา่ พอใจ
7.2 บุคลากรห้องปฏิบัติการมีความสามารถและมีจานวน
เพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่นา่ พอใจ
7.3 บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มีความสามารถและมีจานวน
เพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่นา่ พอใจ
7.4 บุคลากรงานบริการนิสิตมีความสามารถและมีจานวน
เพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่นา่ พอใจ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3
√

4

5

6

√
√
√
3

7.1 บุคลากรห้องสมุดมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ
ผลการดาเนินงาน
มหาวิท ยาลั ย พะเยามี ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา ที่ ให้ บ ริ ก ารหนั งสื อ ต ารา
วารสารสิ่งพิมพ์ วารสารออนไลน์ และวัสดุสารสนเทศต่างๆ แก่ผู้เรียนทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการศึกษา ได้ให้นิสิตไปใช้บริการของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาเป็นหลัก โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะมี บุคลากรสนับสนุนการให้บริการ
หลายอัตรา เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งบุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
เป็นอย่างดี และมีผลประเมินการให้บริการของบุคลากรของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาอยู่ใน
ระดับดี
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7

วิทยาลัยการศึกษา มีการจัดมุมหนังสือประจาวิทยาลัย ที่มีหนังสือและวารสารเฉพาะ
ทางด้านการศึกษาไว้ให้บริการนิสิต แต่ยังมีหนังสือให้บริการไม่มากนัก สาหรับบุคลากรให้บริการ
ยังไม่เพียงพอต่อภาระงานบริหารในมุมอ่านหนังสือดังกล่าว
บุค ลากรศูนย์บ รรณสารและสื่อการศึก ษา มหาวิท ยาลัยพะเยา มีจานวน 17 คน โดยมี
เกณฑ์การกาหนดภาระงานที่เหมาะสม [1] และเพียงพอต่อจานวนนิสิต [2] โดยมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในระดับดี [3]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
เกณฑ์การมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2.
รายงานอัตราส่วนบุคลากรต่อจานวนนิสติ
3.
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. แจ้งความต้องการด้านบริหารห้องสมุดไปยัง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. จัดหาบุคลากรและพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบห้องอ่านหนังสือคณะให้มีทักษะและ
ความสามารถในงานบริการ และสามารถปฏิบัติงานได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่
ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
3. วางแผนการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถใช้เป็นตัวอย่าง
ได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
7.2 บุคลากรห้องปฏิบัติมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ
ผลการดาเนินงาน
มหาวิท ยาลั ยพะเยา มีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์
การจั ด การเรี ย นการสอนของสาขาวิ ช าการศึ ก ษา ในภาคปฏิ บั ติ ก าร จะใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ซึ่งอยู่ในความดูแลของบุคลากรของศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีอย่างเพี ย งพอต่อการให้บ ริก ารซึ่งห้องปฏิบั ติก ารดังกล่าว และ
บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถในการดูแลห้องปฏิบัติการ
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. วางแผนพัฒนาบุคลากรประจาห้องปฏิบัติการของคณะ ให้มีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และส่งเสริมให้เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้
เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
2. วางแผนการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถใช้เป็นตัวอย่าง
ได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
วิทยาลัยการศึกษา มีห้องปฏิบัติการสอนซึ่งมีบุคลากรดูแลห้องปฏิบัติการสอน จานวน 1
คน โดยมีเกณฑ์การกาหนดภาระงานที่เหมาะสม [1] และเพียงพอต่อจานวนนิสิต [2] โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในระดับดี [3]
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
เกณฑ์การมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรห้องปฏิบัติการสอน
2.
รายงานอัตราส่วนบุคลากรต่อจานวนนิสติ
3.
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการสอน
7.3 บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บ ริการอยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ
ผลการดาเนินงาน
มหาวิท ยาลั ยพะเยา มีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์
การจั ด การเรี ย นการสอนของสาขาวิ ช าการศึ ก ษา ในภาคปฏิ บั ติ ก าร จะใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ซึ่งอยู่ในความดูแลของบุคลากรของศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีอย่างเพี ย งพอต่อการให้บ ริก ารซึ่งห้องปฏิบั ติก ารดังกล่าว และ
บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถในการดูแลห้องปฏิบัติการ
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. วางแผนพัฒนาบุคลากรประจาห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย ให้มคี วามรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และส่งเสริมให้เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้
เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
2. วางแผนการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถใช้เป็นตัวอย่าง
ได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มี
จานวนเพียงพอ โดยมีเกณฑ์การกาหนดภาระงานที่เหมาะสม [1] และเพียงพอต่อจานวนนิสิต [2]
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี [3]
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
เกณฑ์การมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
2.
รายงานอัตราส่วนบุคลากรต่อจานวนนิสติ
3.
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์
7.4 บุคลากรงานบริการนิสิตมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจ
ผลการดาเนินงาน
วิท ยาลั ยการศึก ษา มีบุคลากรด้านงานบริการนิสิต ด้านกิจการนิสิต จานวน 1 คน และ
บุคลากรงานบริการนิสติ ด้านวิชาการ จานวน 2 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อจานวนนิสิต โดยมีเกณฑ์การ
กาหนดภาระงานที่ไม่เหมาะสม [1] และไม่เพียงพอต่อจานวนนิสิต [2] แต่มีผลการประเมินความพึง
พอใจในระดับดี [3]
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. วางแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการนิสิต ให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้อง
กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และส่งเสริมให้เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่าง
ของแนวปฏิบัติที่ดีได้
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2. วางแผนการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถใช้เป็นตัวอย่าง
ได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
เกณฑ์การมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรงานบริการนิสิต
2.
รายงานอัตราส่วนบุคลากรต่อจานวนนิสติ
3.
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริการนิสิต
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AUN.8 คุณภาพผู้เรียน (Student Quality)
คาอธิบาย
คุณภาพผู้เรียนมีความสาคัญ ต่อคุณภาพของบัณฑิต หลักสูตรพึงให้ความสาคัญ ต่อ
คุณภาพผู้เรียนตั้งแต่นโยบายในการรับเข้าศึกษา ต้องมีเกณฑ์การรับเข้าศึกษาที่ชัดเจน และมีการ
พิจารณาทบทวนอย่างสม่าเสมอหลั ก สูตรพึงจัดท าข้อมูลของผู้ที่สมัครเข้าศึก ษา ผู้ที่ได้รับ การ
คัดเลือกเข้าศึกษาในปีที่ 1 ของทุกปี และข้อมูลผู้เรียนทั้งหมดในหลักสูตรทุกชั้นปี เพื่อใช้กาหนด
นโยบายการรับเข้าศึกษาในแต่ละปี
เกณฑ์ย่อย
8 คุณภาพผู้เรียน

1

2

3

4

8.1 มีนโยบายในการรับผูเ้ รียนเข้าศึกษาที่ชัดเจน

√

8.2 มีกระบวนการในการรับเข้าศึกษาที่เหมาะสม

√

8.3 ภาระการเรีย นของผู้ เรีย นมีค วามสอดคล้อ งกั บ ภาระ

5

6

√

การเรียนที่ระบุไว้ในหลักสูตร
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

4

ผลการดาเนินการ
1. ฝ่ายวิชาการให้ความสาคั ญ กับ คุณ สมบัติของผู้สนใจเข้าศึก ษาในหลัก สูตรการศึก ษา
บัณ ฑิต โดยผู้สนใจเข้าศึกษาจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบ PAT5 มากกว่า 30% มาแสดงกั บ
วิท ยาลั ย การศึ ก ษาในวั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษา หรื อ ผ่ า นการทดสอบความรู้ท างวิ ช าชี พ ครูข อง
วิทยาลัย การศึก ษา 30% ขึ้นไป เพื่อแสดงความพร้อมและความสนใจในการที่จะศึก ษา เรีย นรู้
ศาสตร์ของวิชาชีพครู
2. คณะกรรมการบริ ห ารของวิ ท ยาการศึ ก ษา เน้ น ความส าคั ญ ของการเชื่ อ มโยง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Objectives) มาสู่การจัดการเรียนรู้ (Learning) ให้กับนิสิต เพื่อนาไปสู่
ประเมินผล (Evaluation) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนานิสิตได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
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3. ฝ่ ายวิช าการด าเนิ น การร่ว มกั บ คณาจารย์ ผู้ ส อนเพื่ อ วางแผนจัด เนื้ อ หาสาระที่ เป็ น
พื้นฐานส าคั ญ ให้อยู่ในรายวิชาของชั้นปีที่ 1 โดยกระบวนการเรีย นการสอนมีก ารปู พื้นฐานและ
เสริมสร้างความเข้าใจในธรรมชาติของวิชาชีพ ครูและปลูก ฝังคุณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ตของสาขาวิชา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงต่อยอดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในรายวิชาอื่นๆ ในแต่ละ
ชั้นปีต่อมา
4. ฝ่ ายวิช าการร่ ว มกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารและกิ จ การนิ สิ ต ได้ ด าเนิ น การใช้ ช่ อ งทางสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ในการติดตาม ให้ข้อมูล ข่าวสารสาคัญ ต่างๆ ผ่านหน้าเว็บ ไซต์ของวิท ยาลัยการศึกษา
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร รายวิชาต่างๆ รวมถึงการลงทะเบียนเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษาด้วย

8.1 มีนโยบายในการรับผู้เรียนเข้าศึกษาที่ชัดเจน
ผลการดาเนินการ
1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการศึกษาให้ความสาคัญกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ
คุ รุ ส ภา โดยจะพิ จ ารณาจ านวนนิ สิ ต ที่ จ ะรั บ เข้ า ศึ ก ษาให้ เ หมาะสมกั บ จ านวนภาระงานของ
คณาจารย์ผู้สอนด้วย ในอัตราจานวนอาจารย์ตอ่ นิสติ 1 : 20
2. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการศึกษากาหนดแผนการรับนิสิต โดยให้ความสาคัญกับ
คะแนนสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมและความสนใจในการเข้า
ศึกษาในสาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษามีนโยบายการรับเข้า
ตามประกาศมหาวิท ยาลั ย พะเยา [1] โดยมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาได้ ก าหนดให้ ผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษา
ระดั บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สมัครเข้าศึกษาระดับปริญ ญาตรี ณ มหาวิทยาลัยพะเยาต้องมีผล
คะแนนการทดสอบ PAT5 มากกว่า 30% มาแสดงกับวิทยาลัยการศึกษาในวันเปิดภาคการศึกษา
หรือ ผ่านการทดสอบความรู้ท างวิชาชีพครูของวิทยาลั ยการศึก ษา 30% ขึ้นไป นอกจากนั้นยั ง
พิจารณาจานวนนิสติ ที่จะรับเข้าศึกษาให้เหมาะสมกับจานวนภาระงานของคณาจารย์ผู้สอนด้วย
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เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยพะเยา

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการกาหนดนโยบายการรับเข้าศึกษาต่อ ที่
สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้ และสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก

8.2 มีกระบวนการในการรับเข้าศึกษาที่เหมาะสม
ผลการดาเนินการ
1. คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยการศึกษากาหนดการรับนิสิตผ่านโครงการรับเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา แบบต่างๆ ประกอบด้วย ระบบรับตรง 70% ได้แก่ โครงการเรียนดี
10% การรับ ตรง 60% และระบบสอบกลาง (Admissions) 30% โดยก าหนดสัดส่วนของน้าหนัก
คะแนนในการประเมินรับเข้าอย่างเหมาะสมตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก ทั้งผลการสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคเรียน (GPAX) ผลการทดสอบพื้นฐานระดับชาติ
(O-NET) และผลการทดสอบความถนั ดต่ างๆ (GAT, PAT) และมี ก ารการสอบสัม ภาษณ์ เพื่ อ วัด
ทัศนคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมสาหรับการเรียนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
2. ฝ่ายวิชาการร่ว มกับ ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตได้กาหนดการแก้ปัญ หา ในนิสิตที่ มี
ความเสี่ยง (At-risk student) ที่จะออกกลางคัน โดยพิจารณาจากผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) ในภาค
เรียนที่ผ่านมาซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าของมหาวิทยาลัย ดาเนินการเรียกนิสิตที่ปัญหาเข้ามารับการ
ให้คาปรึกษา รวมทั้งเพื่อนสนิทของนิสิตดังกล่าว เพื่อวินิจฉัยปัญหา เยียวยา และแสวงหาแนวทาง
ช่วยเหลือตามความเหมาะสมของนิสิตเป็นรายบุคคล
3. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขอรายชื่ออาจารย์วิทยาลัยการศึ กษา เพื่อจัดท าคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
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มหาวิทยาลัยมีกระบวนการรับเข้าที่เหมาะสม ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมหาวิทยาลัยพิจารณา
เอกสารการสมัครตามคุณ สมบัติที่จัดท าประกาศ และมีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดทัศนคติและ
บุคลิกภาพ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาจะมอบหมายให้แต่ละสาขาวิชาเป็นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสม
ในการสอบสัมภาษณ์ และเมื่อผ่านกระบวนการรับเข้าศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยได้จัดสอบวัดระดับ
ความรูภ้ าษาอังกฤษ ให้กับนิสติ [1]
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยพะเยา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการรับเข้าศึกษาต่อ ที่สามารถใช้
เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้ และสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

8.3 ภาระการเรียนของนิสิตมีความสอดคล้องกับภาระการเรียนที่ระบุในหลักสูตร
ผลการดาเนินการ
1. วิทยาลัยการศึกษาได้โครงสร้างหลักสูตรของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษา ได้จัดให้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
วิชาชีพ ครู ทั้งวิชาชีพ ครูเฉพาะ และวิชาชีพ ครูเลือก วิชาเอก วิชาแกน และหมวดวิชาเลือกเสรี
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา นอกจากนั้นยังเปิด
โอกาสให้นิสิตได้เลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ตนเองสนใจ มีความถนัด มีความต้องการที่จะ
เพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
2. ฝ่ายวิชาการได้ก าหนดวิธี ก ารให้ ความช่วยเหลือ นิสิตในกรณี ตกแผน มีก ารวางแผน
แก้ ปั ญ หาร่ว มกั น ทั้ งอาจารย์ผู้ ส อนและบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น โดยจะพิ จ ารณาให้ อ าจารย์ ใน
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สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดูแลนิสิตที่ตกแผน มีการเฉลี่ยภาระงานสอนของอาจารย์แต่ละท่าน
ให้มคี วามเหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน
3. วิทยาลัยการศึกษาได้เน้นการบูรณาการในแต่ละรายวิ ชา ให้เชื่อมโยงเกี่ยวข้องสัมพันธ์
อาทิ ในรายวิชา 161141 การวัดและประเมินทางการศึกษา จะต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการออกแบบเครื่องมือวัดที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินผลที่
หลากหลายเพื่อพั ฒ นาผู้เรีย นให้ค รบในทุ ก มิติ และสอดคล้องกั บ พั ฒ นาของแต่ละบุ คคลอย่าง
แท้จริง
4. อาจารย์ในแต่ละรายวิชา มีการปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของภาระงาน
ของนิ สิต ให้ ส อดคล้ องกั บ หน่วยกิ ต ของแต่ล ะรายวิชา เพี ย งพอต่อการพั ฒ นาคุ ณ ลัก ษณะของ
บัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา และไม่กาหนดภาระงานจนมากเกินไป
การจัด การเรียนการสอนส าหรับ นิสิต หลัก สูตรการศึก ษาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการศึก ษา
เป็นไปตามตารางเรียนนิสิตที่แสดงในระบบทะเบียนออนไลน์ [1] ซึ่งตรงตามแผนการศึกษาระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) [2]
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
ตารางเรียนนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
2.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ
และโครงสร้างของหลักสูตร
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในจัดแผนการศึกษาให้ มีความสอดคล้องกับ
ภาระการเรียนที่ระบุ ไว้ในหลักสูตรอย่างครบถ้วน ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
และสามารถใช้เป็นตัวอย่างได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
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AUN.9 การสนับสนุนและการให้คาปรึกษาผู้เรียน (Student Advice and Support)
คาอธิบาย
หลั ก สู ต รพึ งให้ ค าแนะน าและสนั บ สนุ นด้ านต่ างๆ ที่ มี ผ ลต่ อพั ฒ นาการของผู้เรีย น
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ สังคม และสภาวะจิตใจที่ดี มีการติดตาม
พัฒนาการของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างที่ศกึ ษาอยู่ มีบันทึกผลการติดตาม มีระบบการแจ้ง
ผลสะท้ อ นกลั บ ให้ ผู้ เรี ย น และหากจ าเป็ น ควรมี วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาก่ อ นจะสายเกิ น ไป นั บ เป็ น
กระบวนการสาคัญต่อการเรียนรูท้ ี่มปี ระสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณภาพของนิสิต
การให้ ค าแนะน าและสนั บ สนุ น ควรครอบคลุ ม ด้ า นวิ ช าการ ด้ า นการเงิ น และ
ทุนการศึกษา ด้านหอพัก ด้านการบริการผูเ้ รียน ด้านการให้คาปรึกษาแนะนา ด้านนันทนาการและ
กีฬาด้านสุขภาพและสุขอนามัย ด้านการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
เกณฑ์ย่อย
9 การสนับสนุนและให้คาปรึกษานิสิต

1

2

9.1 มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตอย่าง

3

4
√

เหมาะสม
9.2 นิสติ ได้รับคาปรึกษาและการส่งเสริมด้านการเรียน

√

รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการศึกษาอย่าง
เพียงพอ
9.3 นิสติ ได้รับการดูแลแนะนาอย่างเพียงพอ

√

9.4 นิสติ พอใจในสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ

√

สังคม และจิตใจ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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4

5

6

7

9.1 มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตอย่างเหมาะสม
ผลการดาเนินงาน
ในการประเมินตามเกณฑ์ข้อที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 วิทยาลัยการศึกษาได้
กาหนดให้มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตโดยใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งอาจารย์ทุก
คนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตวิทยาลัยการศึกษา เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่
นิสิตในเรื่องการเรียน การสอน เช่น ติดตามผลการเรียน ให้คาแนะนาในด้านการดาเนินชีวิตทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเรียนการสอนของวิทยาลัยการศึกษาเน้นการฝึก
ปฏิบัติทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกชั้นเรียนหรือโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกั บการบริการสวัสดิก ารนิสิต การพัฒ นาความพร้อมเพื่อเป็นนิสิตที่สมบูรณ์
รวมทั้งช่วยแนะนาแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนิสิต เช่น ปัญหาด้านความประพฤติ และสะท้อนผลการ
ให้คาปรึกษาต่อสาขาวิชาและวิท ยาลัย ซึ่งได้ระบุไว้ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาวิท ยาลัยการศึกษา
และมีแบบฟอร์มการให้คาปรึกษาแก่นิสิตที่เข้ารับ การให้คาปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม
ความก้าวหน้าของนิสิตอย่างเป็นระบบและเหมาะสม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับการประเมิน
การให้คาปรึกษาจากนิสิตทุกภาคการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. พัฒนาระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
ให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน และกาหนดแนวทางการดาเนินการกับนิสิตที่มีผลการเรียนต่า
โดยประกาศให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
2. ส่งเสริมให้เกิ ด การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบการติดตามความก้าวหน้าของ
ผูเ้ รียน ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
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9.2 นิสิตได้รับคาปรึกษาและการส่งเสริมด้านการเรียน รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผล
การศึกษาอย่างเพียงพอ
ผลการดาเนินงาน
ในการประเมินตามเกณฑ์ข้อที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ซึ่งในการให้คาปรึกษา
นิสิต อาจารย์ทุกคนสามารถให้คาปรึกษาได้ทั้งการเข้าพบตามตารางเวลาให้คาปรึกษา (Office
hour) เข้าพบตามห้องเรียนที่นิสิตเข้าเรีย นทั้งก่อนและหลังจากที่นิสิตเรีย นเสร็จแล้ว โดยดูจาก
ตารางสอนเพื่อเข้าพบนิสิตตามห้องเรียนในวิชานั้นๆ รวมทั้งพูดคุยหรือซักถามปัญหากับอาจารย์ที่
สอนนิสิตในรายวิชานั้นๆ หรือนัดพบนิสิตตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพบปะ
พูดคุย รวมทั้งให้คาปรึกษาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการนัดพบนิสิตที่ปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย เช่น การปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามระเบียบการเข้าห้องสอบตามรายงานระเบียบปฏิบัติ
ในการสอบของทางมหาวิทยาลัย และการฝากข้อความในระบบทะเบียนออนไลน์
ในการส่ งเสริ ม ด้ า นการเรี ย น คณาจารย์ ส ามารถใช้ ช่ อ งทางที่ ก ล่ า วมาแล้ ว นั้ น ในการ
ส่งเสริมด้านการเรียน อาทิ การนัดพบนิสิตระหว่างการลงทะเบียน การนัดพบนิสิตที่มีผลการเรียน
ต่าเพื่อแจ้งกาหนดการเรียนซ่อ มเสริม โดยคณาจารย์จะต้องรายงานข้อมูลต่อวิทยาลัยการศึกษา
ตามก าหนดเวลา นอกจากนี้ อาจารย์ผู้รับ ผิ ดชอบรายวิชายั งสามารถเป็นที่ ป รึก ษาแก่นิ สิตโดย
กาหนดเป็นชั่วโมงพบปะนิสิตที่ปรึกษา (Office Hours) อีกมีระบบการดูแลผูเ้ รียนผ่านระบบออนไลน์
(www.reg.up.ac.th) เพื่ อ ดู แลช่ว ยเหลือผู้ เรีย นด้านต่ างๆ ดั งปรากฏในเอกสารการรายงานการ
ประเมินอาจารย์และรายงานการประเมินโครงการ รายงานประเมินกิจกรรม รายงานผลการเรียน
การสอน (มคอ.5) ของผู้สอนอีกด้วย
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ คาปรึกษาแนะนานิสิตด้านการเรียนเพื่อให้
เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และครอบคลุมถึง ด้านวิชาการ ด้านการเงินและทุนการศึกษา
ด้านหอพั ก ด้านการบริการผู้เรียน ด้านการให้คาปรึก ษาแนะนา ด้านนันทนาการและกีฬาด้าน
สุขภาพและสุขอนามัย ด้านการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
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9.3 นิสิตได้รับการดูแลแนะนาอย่างเพียงพอ
ผลการดาเนินงาน
ในการประเมินตามเกณฑ์ข้อที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ซึ่งวิทยาลัยการศึกษา
มีนโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนต่อนิสิตดังนี้ เช่น อ.กัญจนี ศรีโสภา รับผิดชอบนิสิต
สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬ า รหัส 56 จานวน 54 คน รหัส
55 จานวน 37 คน รหัส 54 จานวน 18 คน รวม 165 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตเข้ารับการ
ปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและเรื่องส่วนบุคคล ในเรื่องการเรียน การสอน เช่น ติดตามผลการเรียน
ให้คาแนะนาในด้านการดาเนินชีวิตทั้งภายในละภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยการศึกษาเน้นการฝึกปฏิบัติทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกชั้นเรียนหรือ
โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการบริการสวัสดิการนิสิต การพัฒนา
ความพร้อมเพื่อเป็นนิสิตที่สมบูรณ์ รวมทั้งช่วยแนะนาแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนิสิต เช่น ปัญหาด้าน
ความประพฤติ และสะท้อนผลการให้คาปรึกษาต่อสาขาวิชาและวิทยาลัย และมีแบบฟอร์มการให้
คาปรึกษาแก่นิสิตที่เข้ารับการให้คาปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าของนิสิต
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับแผนการให้คาปรึกษานิสิตอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาให้แก่นสิ ิตได้ครบถ้วน
2. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการให้คาปรึกษาเพื่อใช้ประกอบการให้คาปรึกษา ช่วยให้
นิสิตสามารถขอคาปรึกษาแนะนาได้ทุกเวลาที่ต้องการ และสาขาวิชาสามารถช่วยแก้ปัญหาให้แก่
นิสติ
9.4 นิสิตพอใจในสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ สังคม และจิตใจ
ผลการดาเนินงาน
ในการประเมินตามเกณฑ์ ข้อที่ 4 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 ซึ่งมหาวิท ยาลัยพะเยามี
ระบบการประเมินออนไลน์ ในการประเมินสภาพห้องเรียน ในประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน
สิ่งสนั บ สนุนการสอน สิ่งแวดล้ อม ความปลอดภัย โดยมีคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี นอกจากนี้
วิทยาลัยการศึกษาได้จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามเกณฑ์ของคุรุสภาเพื่อยกระดับและพัฒนา
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จิตใจให้กับนิสิตครูซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือบูรณาการกับวิชาชีพครู ซึ่งผลประเมินการเข้าร่วม
กิ จ กรรมและผลประเมิ น ในรายวิ ช าอยู่ ใ นระดั บ ดี แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นิ สิ ต ส่ ว นใหญ่ พอใจใน
สภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ สังคม และจิตใจ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ศึ ก ษาความต้ อ งการของผู้ เรี ย นถึ ง ความต้ อ งการทางสภาพแวดล้ อ ม ทั้ ง ทาง
กายภาพ สั งคมและจิต ใจ เพื่ อน ามาวางแผนพั ฒ นาให้ เป็ น รูป ธรรม และเผยแพร่แนวปฏิบั ติ ให้
ผูเ้ กี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน
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AUN.10 สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
คาอธิบาย
สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้ น ฐานเป็ น สิ่ งจาเป็ น ต่ อ การบริ ห ารจัด การ
หลักสูตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ควรจัดให้มีห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ห้องสมุด สารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการจัดการ
ด้านมาตรฐานสภาพแวดล้อ มและความปลอดภัย โดยค านึงถึ งความเพี ย งพอ เหมาะสม และ
ทันสมัย
เกณฑ์ย่อย
10 สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
10.1 มีส่งิ อานวยความสะดวกในการสอน (ห้องเรียนและ
อุปกรณ์ในห้องเรียน)
10.2 มีห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย
10.3 มีห้องปฏิบัติการเพียงพอและทันสมัย
10.4 มีส่งิ อานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอและ
ทันสมัย
10.5 สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย
เป็นไปตามข้อกาหนดในทุกด้าน
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2

3
√

4

5

6

√
√
√
√
3

10.1 มีสิ่งอานวยความสะดวกในการสอน (ห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียน)
วิทยาลัยการศึกษา มีสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน อาทิ ห้องเรียน
อุปกรณ์ในห้องเรียน [1] รวมทั้งมีการจัดระบบการใช้งานในห้องเรียนตามตารางเรียน และการใช้
ห้องดาเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร [2] เช่น การสอนซ่อมเสริม เป็นต้น โดยใช้ทรัพยากรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารจัดการสิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
แบบรวมศูนย์ การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการศึกษา ในภาคบรรยาย จะใช้ห้องเรียน
ตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ได้แก่ ห้องเรียนภาคบรรยายสาหรับรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเอกบังคับ
และรายวิชาเลือกเสรี จะใช้ห้องเรี ย นของอาคารเรีย นรวม และห้องเรียนของอาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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7

ซึ่ งห้ อ งเรีย นภาคบรรยายดั งกล่ า ว มี เครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ค รบถ้ ว นและทั น สมั ย มี เจ้ าหน้ า ที่
โสตทั ศนูป กรณ์ ของศูนย์บ ริก ารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ดู แลและให้บ ริก าร
ระหว่างการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประจาห้องเรียนทุกห้อง รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้มี
ระบบการจองห้ อ งเรี ย นออนไลน์ ที่ เชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบตารางสอนที่ ผู้ เรีย นและผู้ ส อนสามารถ
ตรวจสอบห้องเรียน ผ่านเครื่องสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประกอบด้วย
 เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
 เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สาหรับอาจารย์ผู้สอน
 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)
 ชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. สาขาวิชาขอความอนุเคราะห์บุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมถึงเจ้าหน้าที่บริษัทคู่สัญญา เพื่อดูแลและบารุงรักษาห้องเรียนและอุปกรณ์ ให้มี
สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. สาขาวิชาส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชามีแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้หอ้ งเรียนและ
อุปกรณ์ประจาห้องเรียน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รูปภาพห้องเรียน และอุปกรณ์ พร้อมสิ่งอานวยความสะดวก
2.
รายงานตารางการใช้หอ้ งเรียนและอัตราการใช้งาน
10.2 มีห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย
ผลการดาเนินงาน
นิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ของวิทยาลัยการศึกษาทุกคนสามารถ
ใช้บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด ได้ ที่ ศู น ย์บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย พะเยา [1] นอกจากนี้
วิทยาลัยการศึกษามีหอ้ งหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยาลัยการศึกษา [2] ซึ่งให้บริการยืมคืนหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
มหาวิท ยาลั ย พะเยามี ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา ที่ ให้ บ ริ ก ารหนั งสื อ ต ารา
วารสารสิ่งพิมพ์ วารสารออนไลน์ และวัสดุสารสนเทศต่างๆ แก่ผู้เรียนทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
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การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ให้นิสิตไปใช้บริการของศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษาเป็นหลัก โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจะมีการสารวจความต้องการ
ใช้บริการหนังสือ ตารา วารสารสิ่งพิมพ์ วารสารออนไลน์ และวัสดุสารสนเทศต่างๆ จากคณะเป็น
ประจาทุกปี และมีการกาหนดวงเงินงบประมาณที่คณะสามารถจัดซื้อได้ในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน
และมีระบบการสืบค้นหน้งสือและวารสารออนไลน์ที่อานวยความสะดวกให้แก่นสิ ิต
วิทยาลัยการศึกษา ยังได้มีการจัดมุมหนังสือประจาวิทยาลัย ที่มีหนังสือและวารสาร
เฉพาะทางด้านการศึกษาไว้ให้บริการนิสิต และมีการสารวจความต้องการหนังสือจากอาจารย์และ
นิสิ ต เพื่ อ ด าเนิ น การจัด ซื้ อ จั ด หาหนั งสื อ มาให้ บ ริก ารตามความต้ อ งการเป็ น ประจาทุ ก ปี โดย
สาขาวิชาได้ใช้งบประมาณที่ได้รับเพื่อใช้จัดหาหนังสือ ตารา สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้เป็น
แหล่งความรู้ให้กับนิสติ และอาจารย์
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. สารวจความต้องการหนังสือ ตารา วารสารสิ่งพิมพ์ วารสารออนไลน์ และวัสดุสารสนเทศ
ต่างๆ จากอาจารย์และนิสิตในหลักสูตรทุกปีการศึกษา และประสานส่งความต้องการหนังสือและ
ตาราไปยังศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และห้องอ่านหนังสือของคณะ เพื่อวางแผนการจัดหา
และจัดหางบประมาณจัดซื้อตามความต้องการดังกล่าวอย่างเพียงพอ เหมาะสม และทันสมัย
2. พั ฒ นาการให้ บ ริก ารของห้ อ งอ่ านหนั งสื อ ประจ าคณะ ทั้ งระบบการให้ บ ริก ารสื บ ค้ น
หนังสือ ระบบการยืมคืน และระบบการให้บริการของบุคลากร จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถ
ใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รูปภาพศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2.
รูปภาพห้องหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยาลัยการศึกษา
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10.3 มีห้องปฏิบัติการเพียงพอและทันสมัย
ผลการดาเนินงาน
นิสติ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ของวิทยาลัยการศึกษาทุกคนสามารถ
ใช้ห้องหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยาลัยการศึกษา จานวน 1 ห้อง [1] มีอุปกรณ์ ได้แก่
คอมพิวเตอร์ และมีผู้รับผิดชอบดูแล ซึ่งเอื้อประโยชน์สาหรับนิสิตที่ ต้องการสืบค้นข้อมูลด้านการ
เรียนการสอนและด้านอื่นๆ ที่สนใจอีกด้วย
มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารจัดการสิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
แบบรวมศู น ย์ การจั ด การเรี ย นการสอนของสาขาวิ ช าการศึ ก ษา ในภาคปฏิ บั ติ ก าร จะใช้
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ให้ ซึ่ งห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารดั งกล่ าว มี เครื่อ งมื อ และอุ ป กรณ์
ครบถ้วนและทันสมัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้มีระบบการจองห้องเรียนออนไลน์ ที่เชื่อมต่อกับระบบ
ตารางสอน ผู้เรีย นและผู้ ส อนสามารถตรวจสอบห้ องปฏิ บัติ ก ารได้ผ่านเครื่อ งสมาร์ท โฟนหรือ
คอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประกอบด้วย
 ห้องปฏิบัติก ารแต่ล ะห้อง จะมีอุป กรณ์ รองรับ การใช้งานการเรีย นการสอน
ดังนี้
- เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับผูเ้ รียน
- เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สาหรับอาจารย์ผู้สอน
- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)
- ชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง
- ไมโครโฟน
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. สารวจความต้องการห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ จาก
อาจารย์ ผู้ ส อนและนิ สิ ต และน าผลที่ ได้ ม าวางแผนปรับ ปรุงพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ และอุ ป กรณ์ ใ น
ห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผูส้ อนและผูเ้ รียน และนาผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุง
พัฒนาห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพรองรับการเรียนการสอนได้
ตามแผนการสอนสาขาวิชาขอความอนุเคราะห์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จัดบุคลากรดูแลและ
บารุงรักษาห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ ต่างๆ ให้มสี ภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
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เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รูปภาพห้องหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยาลัยการศึกษา
10.4 มีสิ่งอานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอและทันสมัย
ผลการดาเนินงาน
นิสิตของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์จาก
ห้องปฏิบัติก ารคอมพิวเตอร์ ศูนย์ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [1] [2] และห้อง
หนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยาลัยการศึกษา [3]
มหาวิทยาลัยพะเยา มีการบริหารจัดการสิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
แบบรวมศูนย์ และมหาวิทยาลัยได้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ด้วยการเช่าเป็นระยะเวลาครั้งละ 3 ปี
และเมื่อครบ 3 ปี จะมีการเช่าใหม่ทดแทนไปเรื่อยๆ ทาให้หอ้ งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความ
ดูแลของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน
ความดู แ ลของคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มี ค วามทั น สมั ย รองรับ การใช้งาน
โปรแกรมใหม่ๆ ตลอดเวลา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีข้อตกลงในสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
ต่างๆ กั บบริษัทเจ้าของผลิ ตภัณ ฑ์เป็นลัก ษณะการเช่าใช้ Software Licenses อย่างครบถ้วนและ
เพียงพอสาหรับนิสิตและบุคลากรทุกคน
มหาวิท ยาลัย พะเยา มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ขนาด GB มีบ ริก าร
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (UP WIFI) ครอบคลุมทุก อาคารภายในมหาวิท ยาลัย และยังมี
ความร่วมมือกับบริษัท AIS เพื่อให้บริการ Free WIFI ในมหาวิทยาลัย มีแอพลิเคชั่นสนับสนุนการใช้
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
รวมทั้งมีพนักงานสายสนับสนุนให้บริการการใช้งานและซ่อมบารุงระบบเครือข่าย
สาขาวิชาการศึกษา ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการ
ใช้งานของอาจารย์และนิสิต และยังมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่ศู นย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นประจาทุกปี
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. สารวจความต้องการสิ่งอานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ จากอาจารย์ผู้สอนและ
นิสิต และนาผลที่ได้ส่งให้แก่ มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวกด้านคอมพิวเตอร์ ให้มคี วามทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการใหม่ๆ
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผูส้ อนและผูเ้ รียน และนาผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุง
พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพรองรับการเรียนการสอนได้ตาม
แผนการสอน
3. ร่วมกับมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการสิ่งอานวยความ
สะดวกด้านคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายการวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.
รายงานการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนิสิต ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
3.
รูปภาพห้องหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยาลัยการศึกษา

10.5 สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกาหนดในทุก
ด้าน
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการศึกษา มีการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความ
ปลอดภัย ดังนี้
ด้านการรักษาความสะอาด มีการจัดพนักงานรักษาความสะอาดรับผิดชอบครอบคลุม
พื้นที่ของอาคารอย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบความสะอาดอย่างสม่าเสมอ และรณรงค์ให้นิสิต
และบุคลากรร่วมกันรักษาความสะอาดเป็น ระยะๆ รวมทั้งมีระบบการจัดการกับขยะ และจัดพื้นที่
ทิง้ ขยะไว้อย่างเป็นระบบ
ด้ านการรั ก ษาความปลอดภั ย มี ก ารจั ด พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย รั บ ผิ ด ชอบ
ครอบคลุมพื้นที่ของอาคารอย่างเพียงพอ มีระบบดับเพลิงครอบคลุมตามมาตรฐานการรักษาความ
80

AUN-QA SAR : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ปลอดภัยในอาคาร มีการซักซ้อมเหตุฉุกเฉิน และมีการเฝ้าระวังทรัพย์สินสูญ หายโดยการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด แต่ยังไม่สามารถติดตั้งได้ครอบคลุมทุกจุดของอาคาร และมีทรัพย์สินหลายรายการ
สูญหายไปจากวิทยาลัยและยังไม่สามารถติดตามกลับคืนมาได้
ด้ านสิ่ งแวดล้ อ มและภู มิ ทั ศ น์ มหาวิท ยาลั ย มี ม าตรการรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ มด้ วยการ
รณรงค์ไม่ใช้กล่องโฟม ในส่วนของวิทยาลัยได้ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว และมีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของวิท ยาลัย ให้มีความเหมาะสมกับ การเรีย นการสอนและการท า
กิจกรรมของนิสิต มีลานกิจกรรมนิสิต และห้องกิจกรรมสาหรับสโมสรนิสิต และชุมนุมทางวิชาการ
ต่างๆ ของคณะ
ด้านการจัดระเบียบภายในสานักงานและห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีการดาเนิน
โครงการ Big Cleaning Day เป็นประจาทุกปี โดยการทา 5 ส. ทั้งห้องปฏิบัติงาน ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ และมีการรณรงค์ ติดตามการทา 5 ส. อย่างต่อเนื่อง
ด้านการให้บริการสุ ขภาพ มีหน่วยบริการสุขภาพและปฐมพยาบาลประจาวิทยาลัย
รับ ผิดชอบโดยฝ่ายกิจการนิสิต โดยมียาสามัญ ประจาบ้านและอุปกรณ์ ป ฐมพยาบาลพื้นฐานไว้
ให้ บ ริ ก ารนิ สิ ต และบุ ค ลากร และในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย มี ศู น ย์ ก ารแพทย์ ใ ห้ บ ริ ก ารตรวจ
รักษาพยาบาลแก่นิสิต พร้อมทั้งมีระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลพะเยา ที่นิสิตสามารถใช้สิทธิ์
การรักษาพยาบาลได้ นอกจากนั้นยังมีการรณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. สารวจความต้องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัย
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและ
มาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกาหนด
2. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนิสติ ด้านสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและ
มาตรฐานความปลอดภัย และนาผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
3. ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความ
ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี
มหาวิท ยาลัย พะเยา มีนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัย สถานที่และความ
ปลอดภัย สาหรับนิสิตและบุคลากร [1] [2] และในส่วนของวิทยาลัยการศึกษาได้รับผิดชอบดูแล
สถานที่ในบริเวณส่วนของวิทยาลัยการศึกษา [3]
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เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
แนวนโยบายเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยพะเยา
2.
ภาพสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัย และสถานที่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
3.
ภาพถ่ายสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัย สถานที่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ของวิทยาลัยการศึกษา
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AUN.11 การประกั นคุ ณ ภาพกระบวนการการเรีย นและการสอน (Quality Assurance of
Teaching and Learning Process)
คาอธิบาย
หลักสูตรพึงมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดาเนินการหลักสูตรตั้งแต่การวางแผน
ดาเนินการ การกระตุ้นสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ การตรวจสอบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
เกณฑ์ย่อย
11 การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการ
สอน
11.1 ผูส้ อนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตร
11.2 นิสติ มีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และ
ปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร
11.3 ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน
และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร [
11.4 มีการประเมินหลักสูตรสม่าเสมอในช่วงเวลาที่
เหมาะสม
11.5 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็น
ระบบโดยนิสิต
11.6 มีการนาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
มาใช้ในการปรับปรุง
11.7 มีการประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องของกระบวนการการเรียนและการสอน
รูปแบบและวิธีการประเมิน
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)
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11.1 ผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
ผู้ส อนทุ ก คนในหลั ก สู ตรมีส่ ว นร่วมในการเสนอปั ญ หา แนวทางการปรับ ปรุงพร้อมทั้ ง
ทบทวนหลักสูตรในการประชุมรายวิชา และการประชุมเพื่อจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
การประชุมเพื่อพัฒนาและทบทวนหลักสูตรอาจมีรูปแบบของการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนเพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ หลั ก สู ต รโดยมี ก ารรวบรวมเพื่ อ สะท้ อ นแนวทางการพั ฒ นาและ
ปรับปรุงการจัดการศึกษาแต่ละปีการศึกษาผ่านการจัดทารายงานการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ.7) ที่แสดงถึงการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. มีการนาผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และผลการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ.7) ประจาปีการศึกษาผล เข้าพิจารณาทบทวนในที่ป ระชุมคณะกรรรมการประกั นคุณภาพ
การศึกษาของคณะและที่ประชุมคณะกรรรมการประจาคณะ
2. พัฒ นาระบบหรือกลไกการพัฒ นาปรับ ปรุงหลัก สูตรอย่างชัดเจน และก าหนดแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพของหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรม
3. นาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มาประกอบการพิจารณา
ทบทวนหลักสูตร และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีกว่าที่กาหนดไว้ เพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
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11.2 นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาได้มีการประกันคุณภาพ
หลักสูตร [1] โดยระบุให้นิสิตที่สาเร็จการศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
หลักสูตร และนารายงานผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาหลักสูตรต่อไปได้
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. กาหนดมาตรการส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนการสอนให้มาก
ขึน้ เพื่อนาผลประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
และสะท้อนถึงความต้องการหรือความคาดหวังของผูเ้ รียนมากขึ้น
2. มีการนาผลประเมินการเรียนการสอน เข้าพิจารณาทบทวนในที่ประชุมสาขาวิชา และ
คณะกรรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
3. จัดระบบการประเมินให้มีประเด็นครอบคลุมวัตถุประสงค์หลักสูตรและผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังจากผู้เรียน เพื่อนาผลประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่
สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
11.3 ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ได้ให้ความสาคัญกับตลาดแรงงานในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายของวิทยาลัยการศึกษา โดยใช้ผล
การสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต [1] ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต [2] โดยนาข้อมูลมาใช้
ในการพิจารณารายวิชาที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพและเป็นที่ต้ องการของตลาดแรงงาน มา
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการทางานต่อไป
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เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานผลการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
2.
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. พั ฒ นาระบบและกลไกในการรวบรวมข้ อ มู ล และข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานด้านคอมพิวเตอร์ มีการวางแผนการดาเนินงาน และ
กาหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับอย่างเพียงพอต่อการนามาใช้ประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร
2. มีการนาผลประเมินการเรียนการสอน เข้าพิจารณาทบทวนในที่ประชุมสาขาวิชา
คณะกรรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และคณะกรรรมการประจาคณะ
3. ส่งเสริม ให้ มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนที่ ก าหนดไว้ กระตุ้ น ให้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ดาเนินงานให้ดีกว่าที่คาดหวังไว้ และนาผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
11.4 มีการประเมินหลักสูตรสม่าเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เป็นหลักสูตรปรับปรุงในปี พ.ศ. 2555 โดย
มีกาหนดการที่จะปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาของหลักสูตรที่จะต้องมี
การประเมิน แต่หลักสูตรมีวิธีการประเมินหลักสูตรเป็นระยะๆ โดยศึกษาจากผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) [1] ในแต่ละปีการศึกษา
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. พั ฒ นาระบบการประเมินหลั ก สูตร และวางแผนจัดการประเมิน ตามรอบเวลาที่
กาหนดโดยมหาวิทยาลัย และตามกรอบ มคอ.
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2. มีการจัดประเมินหลักสูตร โดยผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียครบทุกกลุ่ม
3. ส่งเสริม ให้ มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนที่ ก าหนดไว้ กระตุ้ น ให้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ดาเนินงานให้ดีกว่าที่คาดหวังไว้ และนาผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
11.5 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดยนิสิต
ผลการดาเนินงาน
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษา มี แ นวทางที่ จ ะประเมิ น รายวิ ช าและ
หลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลาของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 ซึ่ งได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.2) หมวดที่ 8 การประเมิ น และปรับ ปรุงการด าเนิ น การของ
หลักสูตร [1]
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ดาเนินการของหลักสูตร
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. กาหนดมาตรการส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนการสอนให้มาก
ขึน้ เพื่อนาผลประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
และสะท้อนถึงความต้องการหรือความคาดหวังของผูเ้ รียนมากขึ้น
2. จัดระบบการประเมินให้มีประเด็นครอบคลุมวัตถุประสงค์หลักสูตรและผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังจากผู้เรียน เพื่อนาผลประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่
สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
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11.6 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุง
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ได้ใช้ข้อมูลจากความพึงพอใจของนายจ้าง
และของนิสิตมาเป็นข้อมูลป้อนกลับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร [1]
และมีแนวทางที่จะประเมินรายวิชาและหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตร ในปี
การศึกษา 2559 ซึ่งได้ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) [2]
เอกสารสนุบสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างและของนิสิต
2.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ดาเนินการของหลักสูตร
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบถ้วนทุกกลุ่ม และพัฒนาระบบ
กลไกในการรวบรวมข้อมูล ป้อนกลั บ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีป ระสิท ธิภาพ เพื่ อให้มีข้อมู ล
ป้อนกลับเพียงพอต่อการปรับปรุงหลักสูตร
2. ก าหนดแนวทางการนาข้อมู ลย้อนกลับ จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ย มาใช้ในการพั ฒ นา
ปรับ ปรุงหลั ก สู ตรและวิธี ก ารเรีย นการสอนให้ มี คุ ณ ภาพมากขึ้น หรือมี ป ระสิ ท ธิภ าพมากกว่าที่
คาดหวังไว้ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีได้
11.7 การประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการการเรียนและการ
สอน รูปแบบและวิธีการประเมิน
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ได้กาหนดการประกันคุณภาพกระบวนการ
เรียนการสอน รูป แบบและวิธีป ระเมินอย่างต่อเนื่อง โดยมีก ารจัดท ารายละเอีย ดของหลัก สูตร
(มคอ.2) [1] ที่ระบุแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร การจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) ที่ระบุและวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ การจัดทารายงานผลการดาเนินการ
88

AUN-QA SAR : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ของรายวิชา (มคอ.5) เพื่อสะท้อนคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และการจัดทารายงานการ
ดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ที่สะท้อนภาพรวมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมิน
ประจาภาคการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
2.
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
3.
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
4.
รายงานการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. วางแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. มีการจัดทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรในแต่ปีการศึกษา
3. ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารด าเนิ น งานตามระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษานที่ ก าหนดไว้
กระตุ้ น ให้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการด าเนิ น งานให้ ดี ก ว่ าที่ ค าดหวั ง ไว้ และน าผลมาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
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AUN.12 การพัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities)
คาอธิบาย
บุ ค ลากรทั้ งสายวิชาการและสายสนั บ สนุ น ของหลั ก สู ต ร มี ค วามรู้ ความสามารถ
เพี ย งพอ และเหมาะสมกั บ งาน และมี ก ารพั ฒ นาตนเองอย่ างสม่ าเสมอ พึ งมี แผนการพั ฒ นา
บุคลากรที่เพียงพอ เหมาะสม และชัดเจน เป็นไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล หลักสูตร และ
หน่วยงานโดยมีระบบการระบุความต้องการ
เกณฑ์ย่อย
12 การพัฒนาบุคลากร

1

2

12.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

3

4

5

6

7

√

สนับสนุนที่ชัดเจนตามความต้องการในการ
อบรมและพัฒนา
12.2 มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสาย

√

วิชาการและสายสนับสนุนเพียงพอกับความ
ต้องการที่ระบุ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

2

12.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ชัดเจนตามความต้องการใน
การอบรมและพัฒนา
ผลการดาเนินการ
วิทยาลัยกาหนดให้มกี ารพัฒนาตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง จาแนกสาขา โดยจัดสรร
งบประมาณ (Bloc Grant) เพื่อพัฒนาทักษะในการทางาน
วิทยาลัยการศึกษาได้จัดทาแผนพัฒนาบุ คลากรสายวิชาการ [1] ซึ่งประกอบด้วยแผนการ
ศึกษาต่อ การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งมีการสารวจความต้องการบุคลากรในการ
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พัฒนาด้านวิชาการและตอบสนองความต้องการในรูปแบบของโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ [2] อาทิ โครงการเตรียมความพร้อมการขอกาหนดตาแหน่งทางวิ ชาการ โครงการ
อบรมนักวิจัย เป็นต้น
นอกจากนี้ วิทยาลัยการศึกษายังเล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
โดยจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และสารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง [3] และ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามความต้องการที่ระบุ
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา
2.
โครงการเตรียมความพร้อมการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โครงการอบรมนักวิจัย
3.
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. สารวจความต้องการพัฒนาบุคลากรทุกคนในสาขาวิชา เพื่อนามาวางแผนพัฒนา
บุคลากร ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบการสอนในหลักสูตร เพื่อให้พนักงานสายวิชาการ
มีความรูแ้ ละความสามารถเพียงพอและเหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2. นาผลการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในระหว่างปี พ.ศ.2555-2557 มาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรประจาหลักสูตรที่จะปรับปรุงใหม่ ให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่กาหนดไว้ และมีการ
ติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการวางแผนพัฒนาบุคลากร ที่สะท้อนถึงการ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กาหนดไว้
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12.2 มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพียงพอกับ
ความต้องการที่ระบุ
ผลการดาเนินการ
มีการประชุมสารวจความคิดเห็นของบุคลากร จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
โครงการเตรียมความพร้อมการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โครงการอบรมนักวิจัย และมี
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4
วิท ยาลัยการศึกษาจาแนกกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเป็น 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 วิทยาลัยการศึกษาเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนประจาทุกปี เช่น อบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ อบรมการขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ [1]
ประเภทที่ 2 วิทยาลัยการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมตามความต้องการที่ระบุ โดยสาขาวิชา
สามารถจัดสรรงบประมาณที่ได้รับเพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาตนเองและนิสิตตามความประสงค์ได้
เช่น โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นต้น [2]
ประเภทที่ 3 วิทยาลัยการศึกษาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนรายบุคคลประจาปี สาหรับ
บุค ลากรสายวิชาการ จานวน 15,000 บาทต่อ คน และสาหรับ บุ คลากรสายสนับ สนุ น จานวน
10,000 บาทต่อคน เพื่อให้สิทธิในการเลือกการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา
หรือนาเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง [3]
มีการประชุมสารวจความคิดเห็นของบุคลากร โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการ โครงการอบรมการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โครงการศึกษาดูงานของ
สาขาวิชา และโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน รายงานการสรรงบประมาณ
รายบุคคล (Block Grant) โดยสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ 4
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ โครงการอบรมการขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2.
โครงการศึ ก ษาดู ง านของสาขาวิ ช า และโครงการศึ ก ษาดู ง านของบุ ค ลากรสาย
สนับสนุน
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3.

รายงานการสรรงบประมาณรายบุคคล (Block Grant)

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. กาหนดมาตรการให้มีการดาเนินการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนอย่างเป็นรูปธรรม
2. ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ และเป็นไปตามความ
ต้องการของแต่ละบุคคล ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร
3. วางแผนการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในดาเนินการอบรมและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ
4. ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการวางแผนพัฒนาบุคลากร ที่สะท้อนถึงการ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กาหนดไว้
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AUN.13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Feedback)
คาอธิบาย
การมี ระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการรับ ข้ อมู ล ป้ อ นกลับ จากผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ของ
หลักสูตร (ผูเ้ รียน อาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต) เป็นกลไกสาคัญที่จะทาให้
หลัก สู ตรได้รับ รู้ผลการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อนามาใช้ป รับ ปรุงพั ฒ นา พึ งมีระบบการรับ
ข้อมูลประเมินการดาเนินการของหลักสูตรในด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ และนาข้อมูลป้อนกลับมา
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์ย่อย
13 การพัฒนาบุคลากร
13.1 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจาก

1

2

3

4

5

6

7

√

ตลาดแรงงานอย่างเพียงพอ
13.2 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียน

√

และศิษย์เก่าอย่างเพียงพอ
13.3 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจาก

√

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

2

13.1 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงานอย่างเพียงพอ
ผลการดาเนินการ
วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษามี แ ผนการส ารวจความคิ ด ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทั้ ง จากผู้ เรี ย น
อาจารย์ บุคลากรสายสนับ สนุน ศิษย์เก่ า และผู้ใช้บัณ ฑิต เพื่อนาข้อมูลมาปรับ ปรุงและพัฒ นา
หลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียอย่างสม่าเสมอ
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วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษาอยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาระบบการรวบรวมข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จาก
ตลาดแรงงานผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีการดาเนินงานในด้านการสารวจและเก็บข้อมูล [1] พร้อมแจ้ง
สาขาวิชาเพือ่ การใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ [2]
วิทยาลัยการศึกษามีแผนการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน
เพื่อแจ้งสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อไป
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานการสารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา
2.
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษาเรื่องผลสารวจความพึง
พอใจจากผู้ใช้บัณฑิต
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน วางแผนการ
ดาเนินงาน กาหนดแนวทางปฏิบัติ และประกาศให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบ
2. วางระบบการและนาข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
3. ส่งเสริม ให้ มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนที่ ก าหนดไว้ กระตุ้ น ให้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ด าเนิน งานให้ ดี ก ว่าที่ ค าดหวั งไว้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ นผล และน าผลมาปรับ ปรุงพั ฒ นาอย่ าง
ต่อเนื่อง

13.2 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์เก่าอย่างเพียงพอ
ผลการดาเนินการ
วิทยาลัยการศึกษามีแผนการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและ
ศิษย์เก่า พร้อมทั้งพัฒนาระบบการแจ้ง นัดหมาย และติดต่อประสานงาน
วิทยาลัยการศึกษาอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์เก่า
ผ่านทางเว็บไซต์โดยมีการดาเนินงานในด้านการสารวจและเก็บข้อมูล [1] พร้อมทั้งระบบการแจ้ง
นัดหมาย ติดต่อประสานงานผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต [2]
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เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานการสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รียน วิทยาลัยการศึกษา
2.
รายงานการสารวจภาวะการได้งานทาของศิษย์เก่า วิทยาลัยการศึกษา
3.
http://www.cce.up.ac.th/
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. พัฒนาระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์เก่า เพื่อ
วางแผนการด าเนิ น งาน ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ และประกาศให้ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ทุ ก กลุ่ ม ได้
รับทราบ
2. วางระบบการและนาข้อมูลป้ อนกลับ จากผู้เรียนและศิษ ย์เก่า มาปรับ ปรุงพั ฒ นา
หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
3. ส่งเสริม ให้ มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนที่ ก าหนดไว้ กระตุ้ น ให้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ด าเนิน งานให้ ดี ก ว่าที่ ค าดหวั งไว้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ นผล และน าผลมาปรับ ปรุงพั ฒ นาอย่ าง
ต่อเนื่อง
13.3 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ
ผลการดาเนินการ
วิทยาลัยการศึกษามีแผนการจัดประชุมเพื่อเก็บรวบรวมเอกสารของแต่ละหลักสูตร และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อบุคคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ใน
การพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยการศึกษามีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการโดยการ
จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากระบบการจัดเก็บเอกสารของแต่ละหลักสูตรที่รายงาน
ผลการดาเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เช่น รายงานการดาเนินการของรายวิชา
(มคอ.5) รายงานการดาเนินการของหลัก สูตร (มคอ.7) ที่สามารถเป็นข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรได้
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เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
2.
รายงานการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. พัฒนาระบบและกลไกในการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนมาวางแผนการดาเนินงาน กาหนดแนวทางปฏิบัติ และประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มได้รับทราบ
2. วางระบบการและนาข้อมูลป้อนกลับจากจากบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
3. ส่งเสริม ให้ มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนที่ ก าหนดไว้ กระตุ้ น ให้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ด าเนิน งานให้ ดี ก ว่าที่ ค าดหวั งไว้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ นผล และน าผลมาปรับ ปรุงพั ฒ นาอย่ าง
ต่อเนื่อง

97

AUN-QA SAR : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

AUN.14 ผลผลิต (Output)
คาอธิบาย
คุณภาพของบัณฑิตพึงเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ผลงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนพึงสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
เกณฑ์ย่อย
14 ผลผลิต

1

14.1 อัตราการสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการ

2

3

4

5

6

7

√

ลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
14.2 ระยะเวลาเฉลี่ยของการสาเร็จการศึกษาเป็นที่

√

น่าพอใจ
14.3 อัตราการได้งานทาของผูส้ าเร็จการศึกษาเป็นที่

√

น่าพอใจ
14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่น่า

√

พอใจ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

14.1 อัตราการสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ผลการดาเนินการ
อัตราการลาออกกลางคันของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา สาหรับ
นิสติ รหัส 55 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ชั้นปีท่ี

จานวนนิสิตทั้งหมด

1
2
3
4
5
รวม

589
510
699
607
358
2,763

จานวนนิสิตลาออก
กลางคัน
3
15
59
34
38
149

ค่าร้อยละ
0.51
2.94
8.44
5.60
10.61
5.39

จากรายละเอียดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นิสิตรหัส 55 มีอัตราการลาออกกลางคัน คือร้อย
ละ 5.39 โดยระหว่างที่นิสิต ศึก ษาอยู่ วิท ยาลัย การศึก ษาได้ดาเนิน การเพื่ อป้องกั นการลาออก
กลางคัน โดยการมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการและส่วนตัว จึงเห็นได้ว่า
สาขาวิชามีระบบการป้องกันการลาออกกลางคันของนิสิตและถือว่าการลาออกกลางคันดังกล่าว
เป็นจานวนที่ยอมรับได้
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
ค่าร้อยละของการลาออกกลางคันของนิสิต รหัส 55
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม
2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให้นสิ ิตสามารถเรียนรู้และสอบผ่านตาม
เกณฑ์ และลดอัตราการออกกลางคันให้นอ้ ยลง
3. ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนดไว้ กระตุ้นให้พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนให้ดกี ว่าที่คาดหวังไว้ มีการติดตามประเมินผล และนาผลมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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14.2 ระยะเวลาเฉลี่ยของการสาเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ
ผลการดาเนินการ
นิสติ วิทยาลัยการศึกษามีอัตราการสาเร็จการศึกษา ดังนี้
จานวนนิสิต
จานวนนิสิต
จานวนนิสิต
ที่สาเร็จ
ที่สาเร็จ
รหัส
รับเข้า
การศึกษา
การศึกษา
ตามกาหนด
ลาช้า
55
1,068
0
0

ค่าร้อยละของ
นิสิตที่สาเร็จ
การศึกษาตาม
กาหนด
0

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่านิสิตที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนดมีค่าร้อยละ 0
ของจานวนนิสิตที่รับเข้าทั้งหมด เนื่องจากนิสิตรหัส 55 ยังไม่สาเร็จการศึก ษา โดยฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยการศึกษา ได้วางแนวทางโดยการให้คาปรึกษากั บนิสิตที่ผลการเรียนต่าเป็นระยะๆ และมี
โครงการสอนเสริมสาหรับนิสิตที่ผลการเรียนต่า
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
ค่าร้อยละของการสาเร็จของนิสิต รหัส 55
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
(ไม่ม)ี

14.3 อัตราการได้งานทาของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ
ผลการดาเนินการ
นิสิต รหัส 55 ยังไม่สาเร็จการศึกษา แต่วิทยาลัยการศึกษามีการวางแผนในการติดตาม
การได้งานทาของผู้ส าเร็จการศึก ษา โดยมีการจัดทาโปรแกรมฐานข้อมูลนิสิตฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ซึ่งจะมีรายละเอียดที่อยู่ปัจจุบัน และการติดต่อนิสิต ซึ่งสามารถใช้ในการติดตามนิสิตได้
เมื่อสาเร็จการศึกษา
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เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
โปรแกรมฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
(ไม่ม)ี
14.4 ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่น่าพอใจ
ผลการดาเนินการ
วิทยาลัยการศึกษา ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนให้อาจารย์ได้ดาเนินงานวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการจัด การเรี ย นการสอน และนอกจากนี้ วิท ยาลั ย การศึ ก ษา ยั งส่ งเสริ ม
สนับ สนุนให้ห าทุ นวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนิน การ และยั งไม่ มี
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ สาหรับนิสิตมีทักษะการจัดทาวิจัยก่อนจบ
การศึกษาในรายวิชา IS แต่ยังไม่มีผลงานวิจัยที่ตพี ิมพ์เช่นกัน
เอกสารสนับสนุน
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
นโยบายการดาเนินงานวิจัยของวิทยาลัยการศึกษา

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชาทาวิจัย ที่มคี วามสอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
2. ส่งเสริมให้นสิ ิตทาวิจัยหรือพัฒนาโครงงาน ที่มคี วามสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
3. ทาแผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและการเผยแพร่ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานตามแผน มีการติดตามประเมินผล และนาผลมา
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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AUN. 15 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction)
คาอธิบาย
หลักสูตรพึงมีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับและวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีการวิเคราะห์ เพื่อการวางแนวนโยบายการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความพึงพอใจหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร
เกณฑ์ย่อย
15 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
15.1 ข้อมูลป้อนกลับจากผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียเป็นที่น่า
พอใจ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall opinion)

1

2
√

3

4

5

6

7

2

ผลการดาเนินการ
วิท ยาลัย การศึก ษา ใช้ระบบประเมินความพึ งพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders
Satisfaction) โดยมีวิธีการ ดังนี้
1. วางแผนการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกหลักสูตร ทุกวงรอบปี โดย
ประเมินด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณ์ (บุคลิกภาพ)
1.1 ด้านความรู้ ประเมินความรู้เฉพาะวิชาชีพ ความรู้พื้นฐานทั่วไป ความรู้พื้นฐานที่จาเป็น
สาหรับวิชาชีพ
1.2 ด้านทักษะ ประเมินทักษะการจัดการเรียนรู้ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ทักษะการทางาน
ร่วมกับผูอ้ ื่น ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาไทย ทักษะการปรับตัว ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ การเชื่อมโยงหลักการ ทฤษฎีสกู่ ารปฏิบัติ
1.3 ด้านทัศนคติ ประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพ ทัศนคติต่อบทบาทของวิชาชีพ ทัศนคติต่องาน
ตามหน้าที่
1.4 คุณลักษณ์ (บุคลิกภาพ) ประเมินความสุขุม รอบคอบ ความมุ่งมั่นต่อผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ความซื่อสัตย์ ความอดทน อดกลั้ น ความสุภาพ เรียบร้อย ความรับ ผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย ความมีเหตุ มีผล การครองตน
2. เก็บรวมรวบข้อมูลจากผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย โดย
2.1 กระบวนการวิจัย (ร้อยละ 20 ของกลุ่ม ประชากร) ทั้ งเชิงปริม าณ และเชิงคุณ ภาพ
รวมทั้ง
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2.2 เปิดรับข้อมูลตามช่องทางต่าง ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนิสิต
2.3 จัดประชุม หรือสารวจความคิดเห็นของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
3. ประมวลผลการประเมินของแต่ละหลักสูตร
4. ประเมินแผนการประเมินความพึงพอใจ
5. นาผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางแผนสู่การปรับปรุง
ในปีตอ่ ไป (ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างขัน้ ตอนที่ 1 วางแผนการประเมิน)
15.1 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่น่าพอใจ
ผลการดาเนินการ
วิท ยาลั ย การศึ ก ษามี ก ารส ารวจความพึ งพอใจของผู้ มี ส่ว นได้ ส่ วนเสีย ที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษา และส ารวจคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต จากนายจ้ า ง โดยใช้
กระบวนการวิจั ย และน าข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ส าขาวิ ช าน าไปปรับ ปรุ งการจั ด การเรีย นการสอนของ
หลักสูตรตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป ดังนี้
1. สรุปทั้งหมด ทุกการดาเนินงานว่า มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับใด
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความคิดเห็นอย่างไร กับหลักสูตร สามารถบอกจุดอ่อนและจุดแข็ง
ของหลักสูตรได้
วิท ยาลั ย การศึก ษา มีแผนการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อหลัก สูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และสารวจคุณภาพบัณฑิตจากนายจ้าง (อยู่ระหว่างการ
วางแผนด าเนินการ) โดยใช้ก ระบวนการวิจัย และนาข้อมูลเพื่อให้สาขาวิชานาไปปรับ ปรุงการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
-ยังไม่มีผลการป้อนกลับจากผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียภายใน
-ยังไม่มีผลการป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เนื่องจากอยู่ระหว่างการดาเนินการ
(นิสติ ที่เรียนหลักสูตรนี้ กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4)
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
1. ศึกษาและกาหนดตัวผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ครบถ้วนตามกระบวนการในห่วงโซ่แห่ง
คุณค่าของการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยการนาผลสารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้ในการออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตของ
หลักสูตร ให้ครอบคลุมอย่างเหมาะสม
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3. จัดระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับและระบบการวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และมีการกาหนดแนวทางการนาผลข้อมูลย้อนกลับมาวางแนวแผนและกาหนดนโยบาย
การการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมให้มีการจัดระบบและการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย ให้มี
คุณภาพตามที่ตงั้ ไว้

104

AUN-QA SAR : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA
เกณฑ์ AUN QA
คะแนน
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
4
AUN. 2 ข้อกาหนดของหลักสูตร (Program Specification)
4
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content)
3
AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy)
4
AUN. 5 การประเมินผูเ้ รียน (Student Assessment)
4
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
4
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
3
AUN. 8 คุณภาพผูเ้ รียน (Student Quality)
4
AUN. 9 การสนับสนุนและการให้คาปรึกษาผูเ้ รียน (Student Advice and
4
Support)
AUN. 10 สิง่ อานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and
3
Infrastructure)
AUN. 11 การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและการสอน (Quality
2
Assurance of Teaching and Learning Process)
AUN. 12 การพัฒนาบุคลากร (Staff Development Activities)
2
AUN. 13 ข้อมูลป้อนกลับจากผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย (Stakeholders Feedback)
2
AUN. 14 ผลผลิต (Output)
1
AUN. 15 ความพึงพอใจของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย (Stakeholders Satisfaction)
2
รวม
46
ผลประเมินเฉลี่ยของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
3.07
ผลประเมิน : ระดับ 3 มีเอกสารแต่ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติ หรือมีการดาเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน
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รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา

ณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ทรัพย์บาเรอ

คณะแพทยศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม

คณะศิลปศาสตร์

3. ดร.จิตติมา กาวีระ

คณะศิลปศาสตร์

เสนอต่อ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีการศึกษา 2557

รายงานผล วันที่...28...เดือน..กันยายน..พ.ศ..2558...
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ได้ทาการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกณฑ์การประเมิน......4..........ข้อ ผลการประเมิน
คือ....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
3
2
3
3
3
2
3
2
1
2

โดยมีจุดที่ควรพัฒนา คือ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 1
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.

องค์ ป ระกอบที่ 1 การก ากั บ มาตรฐานของการประกั นคุ ณ ภาพระดั บ หลัก สู ตรของส 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 การกากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบที่ 1
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาค
ภาษาไทย)
ระดับหลักสูตร....หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา
No.

1

Criteria

คะแนน

คะแนน

ประเมิน

ประเมินโดย

ตนเอง

คณะกรรมการ

4

3

4

4

4

3

3

3

4

3

Expected learning outcome

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.1

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

การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตร [3]
1.2

The programme promotes life-long learning [1]

หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ [1]
1.3

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

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทัง้ ความรู้และทักษะทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง [2]
1.4

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

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [3]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
2

Programme Specification

ข้อกาหนดของหลักสูตร
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No.

2.1

Criteria

The university uses programme specification [1]

คะแนน

คะแนน

ประเมิน

ประเมินโดย

ตนเอง

คณะกรรมการ

4

4

4

3

4

3

4

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3

3

มหาวิทยาลัยใช้ข้อกาหนดของหลักสูตร [1]
2.2

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

ข้อกาหนดของหลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการทาให้บรรลุเป้าหมาย [1,2,3]
2.3

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

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรูข้ ้อกาหนดของหลักสูตรได้ [1,3]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
3

Programme Structure and Content

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
3.1

The programme content shows a good balance between generic and specialised skills and
knowledge [1]

เนือ้ หาของหลักสูตรแสดงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไปกับความรู้และทักษะเฉพาะทาง [1]
3.2

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

หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [2]

3.3

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

แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมชัดเจนในการทาให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [3]
3.4

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

หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงมีการบูรณาการเนือ้ หาระหว่างรายวิชา[4]
3.5

The programme shows breadth and depth [5]

หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงทัง้ ความกว้างและความลึกทางวิชาการ[5]
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No.

3.6

Criteria

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

คะแนน

คะแนน

ประเมิน

ประเมินโดย

ตนเอง

คณะกรรมการ

3

3

3

2

3

3

3

4

4

3

4

3

3

3

4

3

4

4

project, thesis or dissertation [6]

หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง จนถึงรายวิชาเฉพาะทางรวมถึงการทาโครงงาน หรือ
วิทยานิพนธ์[6]
3.7

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

เนือ้ หาของหลักสูตรมีความทันสมัย[1]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
4

Teaching and Learning Strategy

กลยุทธ์การเรียนการสอน
4.1

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

ผู้สอนหรือภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนและการสอนที่ชดั เจน[5]
4.2

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

กลยุทธ์การเรียนการสอนทาให้ผู้เรียนได้ความรูแ้ ละสามารถใช้ความรูใ้ นเชิงวิชาการ[2,6]
4.3

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

กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้คานึงถึงผู้เรียนและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ[3,4]
4.4

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

กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัตแิ ละสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้ [1]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
5

Student Assessment

การประเมินผู้เรียน
5.1

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

มีการประเมินตั้งแต่การรับเข้า การติดตามความก้าวหน้าระหว่างศึกษา และเมื่อสาเร็จการศึกษา[1]
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No.

5.2

Criteria

The assessment is criterion-referenced [2]

คะแนน

คะแนน

ประเมิน

ประเมินโดย

ตนเอง

คณะกรรมการ

4

4

4

4

4

3

4

3

4

2

4

2

4

3

4

3

4

3

4

3

การประเมินมีเกณฑ์อ้างอิง[2]
5.3

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

การประเมินใช้วธิ ีการที่หลากหลาย[3,5]
5.4

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

การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนือ้ หาของหลักสูตร[3]
5.5

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

เกณฑ์ที่ใช้ประเมินมีความชัดเจนและเป็นที่รับรู[้ 3,6]
5.6

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

วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร[4]
5.7

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

มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้นคงวา[7,8,9,10]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
6.

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]
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No.

6.4

Criteria

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

คะแนน

คะแนน

ประเมิน

ประเมินโดย

ตนเอง

คณะกรรมการ

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

3

2

3

2

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
7

Support Staff Quality

คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
7.1

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

บุคลากรห้องสมุดมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
7.2

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

บุคลากรห้องปฏิบัติการมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
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No.

7.3

Criteria

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

คะแนน

คะแนน

ประเมิน

ประเมินโดย

ตนเอง

คณะกรรมการ

3

2

3

2

3

2

3

4

3

3

3

3

4

3

4

4

4

3

4

3

บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มคี วามสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
7.4

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

บุคลากรงานบริการนิสิตมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
8

Student Quality

คุณภาพผู้เรียน
8.1

There is a clear student intake policy

มีนโยบายในการรับผูเ้ รียนเข้าศึกษาทีช่ ัดเจน
8.2

The student admission process is adequate

มีกระบวนการในการรับเข้าศึกษาที่เหมาะสม
8.3

The actual study load is in line with the prescribed load

ภาระการเรียนของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับภาระการเรียนที่ระบุในหลักสูตร
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
9

Student Advice and Support

การสนับสนุนและให้คาปรึกษาผู้เรียน
9.1

There is an adequate student progress monitoring system [1]

มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างเหมาะสม[1]
9.2

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

ผู้เรียนได้รับคาปรึกษาและการส่งเสริมด้านการเรียน รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการศึกษาอย่างเพียงพอ [1]
9.3

Mentoring for students is adequate [1]
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No.

Criteria

คะแนน

คะแนน

ประเมิน

ประเมินโดย

ตนเอง

คณะกรรมการ

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

3

2

3

3

3

3

ผู้เรียนได้รับการดูแลแนะนาอย่างเพียงพอ[1]

9.4

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

ผู้เรียนพอใจในสภาพแวดล้อม ทัง้ ทางกายภาพ สังคม และจิตใจ[2]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม

10

Facilities and Infrastructure

สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
10.1

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

มีสิ่งอานวยความสะดวกในการสอน (ห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียน) เพียงพอ[1]
10.2 The library is adequate and up-to-date [3,4]
มีห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย[3,4]
10.3 The laboratories are adequate and up-to-date [1,2]
มีห้องปฏิบัติการเพียงพอและทันสมัย[1,2]
10.4 The computer facilities are adequate and up-to-date [1,5,6]
มีสิ่งอานวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอและทันสมัย[1,5,6]
10.5 Environmental health and safety standards meet requirements in all aspects [7]
สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกาหนดในทุกด้าน[7]

Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม

11

Quality Assurance of Teaching and Learning Process
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No.

Criteria

คะแนน

คะแนน

ประเมิน

ประเมินโดย

ตนเอง

คณะกรรมการ

3

3

3

2

3

2

3

2

3

3

3

2

3

2

2

2

4

3

การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน
11.1

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

ผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร[1]
11.2

The curriculum development involves students [1]

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร[1]
11.3

The curriculum development involves the labour market [1]

ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร[1]
11.4

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

มีการประเมินหลักสูตรสม่าเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม[2]
11.5

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

รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดยผู้เรียน[3]
11.6

Feedback from various stakeholders is used for improvement [3]

มีการนาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุง[3]
11.7

The teaching and learning process, assessment schemes, the assessment methods and the assessment itself
are always subject to quality assurance and continuous improvement [3]

มีการประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการการเรียนและการสอน รูปแบบและวิธกี ารการ
ประเมิน[3]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม

12

Staff Development Activities

การพัฒนาบุคลากร
12.1

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

Criteria

คะแนน

คะแนน

ประเมิน

ประเมินโดย

ตนเอง

คณะกรรมการ

4

3

2

3

3

2

3

2

2

2

2

2

3

3

3

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]

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
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No.

Criteria

คะแนน

คะแนน

ประเมิน

ประเมินโดย

ตนเอง

คณะกรรมการ

2

1

1

1

1

1

3

2

2

2

14.3 Employability of graduates is satisfactory
อัตราการได้งานของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นที่นา่ พอใจ
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
Overall verdict การตัดสินในภาพรวม

1. จุดที่ควรพัฒนา
AUN. 1.1 การบูรณการศาสตร์ทางด้านวิชาชีพครูกับวิชาชีพเอกให้สอดคล้องกันและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง
AUN. 1.3, AUN. 1.4 –ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
- จัดทาระบบวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรูท้ ี่เกิดให้สะท้อนความต้องการของ
ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง เพื่อนาผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
-การบูรณการศาสตร์ทางด้านวิชาชีพครูกับวิชาชีพเอกให้สอดคล้องกันและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง
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AUN. 2.2 – ควรเพิ่มกิจกรรมการบูรณาการวิชาชีพความเป็นครูเข้ากับวิชาเอก
- ส่งเสริมกลยุทธ์การสอนวิชาเอกที่มปี ระสิทธิภาพ
– ระบุวิธีการนาผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้
- แสดงให้เห็นความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กระบวนการเรียนการสอน และวิธีการ
ประเมินผล โดยแสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลให้ชัดเจน
AUN. 2.3 จัดทาโปรแกรมโปรไฟล์ของหลักสูตรที่แสดงสาระสาคัญตามเกณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารเผยแพร่เวปไซต์
ฯลฯ
AUN. 3.1 ปรับตารางการจัดการเรียนการสอนและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนระหว่าง
รายวิชาของหมวดวิชาเอก และวิชาชีพครู ให้เหมาะสมเพื่อลดความตึงเครียดให้กับนิสติ
AUN. 3.3 -สร้างกระบวนการแปลงผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังเป็นรายวิชาให้เห็นภาพอย่างชัดเจน
เพื่อให้สามารถประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างชัดเจนขึน้
-สร้างระบบและกระบวนการและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างวิชาชีพครูและ
วิชาเอก
AUN. 3.4 การบูรณการศาสตร์ทางด้านวิชาชีพครูกับวิชาชีพเอกให้สอดคล้องกันและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง
AUN. 3.7 นาผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อหลักสูตรจากผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียมาใช้เป็นข้อมูล
พืน้ ฐานในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อสะท้อนถึงความทันสมัยของหลักสูตรและสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
AUN. 4.2 เน้นการบูรณาการวิชาเอกกับวิชาชีพครูไปประยุกต์ใช้ในการสอนจริงได้
AUN. 4.3 เน้นการบูรณาการวิชาเอกกับวิชาชีพครูไปประยุกต์ใช้ในการสอนจริงได้
AUN. 4.4 เพิ่มการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติโดยเฉพาะวิชาชีพครูจริง
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AUN. 5.4 วิเคราะห์ผลการประเมินนิสิตเพื่อสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหาของ
หลักสูตรและนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
AUN. 6.1 จัดสรรบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิดา้ นการสอนในสาขาวิชา เช่น ด้านการสอน
ภาษาไทย ด้านการสอนฟิกส์
AUN. 6.2 จัดสรรบุคลากรสายวิชาการให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งปริญญาตรี โท
เอก
AUN. 8.3 ปรับตารางการจัดการเรียนการสอนและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนระหว่าง
รายวิชาของหมวดวิชาเอก และวิชาชีพครู ให้เหมาะสมเพื่อลดความตึงเครียดให้กับนิสติ
AUN. 10. คณะกรรมการพิจารณาจากเกณฑ์คุรุสภา ซึ่งพิจารณาจากความเพียงพอ อย่างไรก็ตาม
คุรุสภาไม่ได้พิจารณาตามความทันสมัย ดังนัน้ คณะควรพิจารณาเรื่องความทันสมัยของสิ่งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ด้วย
AUN. 11 จัดทาระบบป้อนกลับผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
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ภาคผนวก
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ฉบับทดลองการประเมิน

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
(ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า
1 หลั ก สู ต รไม่ ไ ด้ แ ละประจ าหลั ก สู ต รตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น)

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน ได้แก่
1. นางสาวดรุณี อภัยกาวี
2. นางสาวพัชรพรรณ จานงนิจ
3. นางสาวศรัณยา ฟองจันทร์
ทั้ ง นี้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอยู่ ค รบระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
หลัก สูตรและมีหน้าที่ และความรับ ผิดชอบบริหารจัดการหลัก สูตรให้
เป็ น ไปตามมาตรฐาน รวมถึ งมี ห น้ าที่ ในการรับ ผิ ด ชอบการสอนของ
รายวิชาต่างๆ ด้วย
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์
(คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารง มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. นางสาวดรุณี อภัยกาวี
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน วุฒิการศึกษา กศ.ม.(วัดผลการศึกษา), ค.บ.(คณิตศาสตร์)
อย่างน้อย 2 คน)
2. นางสาวพัชรพรรณ จานงนิจ
วุฒิการศึกษา วท.ม.(คณิตศาสตร์), วท.บ.(คณิตศาสตร์)
3. นางสาวศรัณยา ฟองจันทร์
วุฒิการศึกษา วท.ม.(คณิตศาสตร์), วท.บ.(คณิตศาสตร์)
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หลักฐาน
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3
ส่วน 2 หน้า 219-220)

รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3
ส่วน 2 หน้า 219-220)

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5. คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุ ณ สมบั ติ ของอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
ร่วม (ถ้ามี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. ก ารตี พิ ม พ์ เผยแพ ร่ ผ ล งาน ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิ ส ระในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ผ ลงานวิ จั ย อย่ า ง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ
11. การปรับ ปรุ งหลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
แ ล ะ อ นุ มั ติ / ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โด ย ส ภ า
มหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ 6)
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาคณิตศาสตร์
มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการปรับปรุง
รายวิชาและเนือ้ หาสาระใหม่ ดังนี้
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
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ภาคผนวก ข ตาราง
เปรีย บเทียบหลักสูตรปรับปรุง
พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา
คณิ ตศาสตร์ เล่ ม หลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า

กลุ่มวิชา
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์
2.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือก
กลุ่มวิชา
2.1 กลุ่มวิชาภาษา
2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2.5 กลุ่มสหศาสตร์
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สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม
ปรับชื่อ รหัสวิชา และเพิ่ม
รายวิชาใหม่
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม
ปรับชื่อและรหัสวิชา
ปรับชื่อและรหัสวิชา
ปรับชื่อและรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

การศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2555 (หน้า 315-348)

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชา
สาระที่ปรับปรุง
3.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ ป รั บ รหั ส ชื่ อ หน่ ว ยกิ ต และ
และคณิตศาสตร์
ค าอ ธิ บ า ย ร าย วิ ช า กั บ เปิ ด
รายวิชาใหม่ และปิดบางรายวิชา
3.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน ปิดบางรายวิชา และปรับรหัส ชื่อ
หน่วยกิต คาอธิบายรายวิชา และ
ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
ป รั บ ร หั ส ชื่ อ ห น่ ว ย กิ ต
ค าอ ธิ บ าย รายวิ ช า แล ะเปิ ด
รายวิชาใหม่ กับปิดบางรายวิชา
3.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
ป รั บ ร หั ส ชื่ อ ห น่ ว ย กิ ต
ค าอ ธิ บ าย รายวิ ช า แล ะเปิ ด
รายวิชาใหม่ กับปิดบางรายวิชา
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ภาคผนวก ข ตาราง
เปรีย บเทียบหลักสูตรปรับปรุง
พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา
คณิ ตศาสตร์ เล่ ม หลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2555 (หน้า 483-500)

4. หมวดวิชาชีพครู
กลุ่มวิชา
4.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ

4.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก
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สาระที่ปรับปรุง
ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ หน่ ว ยกิ ต ให้ มี ก ารศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และ สกอ.
ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ หน่ ว ยกิ ต ให้ มี ก ารศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และ สกอ.

12. การด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามตั ว บ่ งชี้ผ ลการ
ดาเนินงานเพื่อการประกันคุณ ภาพหลักสูตรและ
การเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
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มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณ ภาพหลัก สูตรและการเรีย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อันได้แก่
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดท ารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
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1. รายงานการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร
2. รายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.2
3. รายละเอี ย ดของรายวิ ช า
ตามแบบ มคอ.3
4. รายงานผลการด าเนิ น การ
ของขอ งรายวิ ช า ต าม แบ บ
มคอ.5

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาเคมี
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
(ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า
1 หลั ก สู ต รไม่ ไ ด้ แ ละประจ าหลั ก สู ต รตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น)

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาเคมี
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน ได้แก่
1. ดร.ณัชชา อินจันทร์
2. ดร.สาโรจน์ จีนประชา
3. ดร.ศุภชัย วันประโคม
ทั้ ง นี้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอยู่ ค รบระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
หลัก สูตรและมีหน้าที่ และความรับ ผิดชอบบริหารจัดการหลัก สูตรให้
เป็ น ไปตามมาตรฐาน รวมถึ งมี ห น้ าที่ ในการรับ ผิ ด ชอบการสอนของ
รายวิชาต่างๆ ด้วย
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาเคมี
(คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารง มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. ดร.ณัชชา อินจันทร์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน วุฒิการศึกษา ปร.ด.(เคมี), วท.บ.(เคมี)
อย่างน้อย 2 คน)
2. ดร.สาโรจน์ จีนประชา
วุฒิการศึกษา ปร.ด.(เคมีอินทรีย์), วท.ม.(เคมีอินทรีย)์ , วท.บ.(เคมี)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
3. ดร.ศุภชัย วันประโคม
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หลักฐาน
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3
ส่วน 2 หน้า 219-220)

รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3
ส่วน 2 หน้า 219-220)

วุฒิการศึกษา วท.ด.(เคมี), วท.บ.(เคมี) (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5. คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุ ณ สมบั ติ ของอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
ร่วม (ถ้ามี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. ก ารตี พิ ม พ์ เผยแพ ร่ ผ ล งาน ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิ ส ระในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ผ ลงานวิ จั ย อย่ า ง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ
11. การปรับ ปรุ งหลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
แ ล ะ อ นุ มั ติ / ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โด ย ส ภ า
มหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ 6)
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาเคมี
มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการปรับปรุง
รายวิชาและเนือ้ หาสาระใหม่ ดังนี้
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
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ภาคผนวก ข ตาราง
เปรีย บเทียบหลักสูตรปรับปรุง
พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา
เคมี เล่ ม หลั ก สู ต รการศึ ก ษา

กลุ่มวิชา
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์
2.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือก
กลุ่มวิชา
2.1 กลุ่มวิชาภาษา
2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2.5 กลุ่มสหศาสตร์

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม
ปรับชื่อและรหัสวิชา
กับเปิดรายวิชาใหม่
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม
ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อและรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา และชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชา และชื่อวิชา

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชา
สาระที่ปรับปรุง
3.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ ปรั บ รหั ส ชื่ อ และค าอธิ บ าย
และคณิตศาสตร์
รายวิชา
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บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษา
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2555
(หน้า 349-378)

3.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
3.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

3.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก

4. หมวดวิชาชีพครู
กลุ่มวิชา
4.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ

4.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก
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ปรั บ รหั ส ชื่ อ และค าอธิ บ าย
รายวิชา
ปรับรหัส และคาอธิบายรายวิชา
เพิ่มเนื้อหา เทคนิคการแยก จาก
รายวิชา
ปรับรหัส และคาอธิบายรายวิชา

สาระที่ปรับปรุง
ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ หน่ ว ยกิ ต ให้ มี ก ารศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และ สกอ.
ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ หน่ ว ยกิ ต ให้ มี ก ารศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และ สกอ.

ภาคผนวก ข ตาราง
เปรีย บเทียบหลักสูตรปรับปรุง
พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา
เคมี เล่ ม หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษา
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2555
(หน้า 483-500)

12. การด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามตั ว บ่ งชี้ผ ลการ
ดาเนินงานเพื่อการประกันคุณ ภาพหลักสูตรและ
การเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาเคมี
มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณ ภาพหลัก สูตรและการเรีย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อันได้แก่
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดท ารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
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1. รายงานการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร
2. รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.2
3. รายละเอี ย ดของรายวิ ช า
ตามแบบ มคอ.3
4. รายงานผลการด าเนิ น การ
ของขอ งรายวิ ช า ต าม แบ บ
มคอ.5

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาชีววิทยา
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
(ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า
1 หลั ก สู ต รไม่ ไ ด้ แ ละประจ าหลั ก สู ต รตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น)

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาชีววิทยา
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน ได้แก่
1. ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล
2. ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์
3. นางสาวพันธิตรา กมล
ทั้ ง นี้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอยู่ ค รบระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
หลัก สูตรและมีหน้าที่ แ ละความรับ ผิดชอบบริหารจัดการหลัก สูตรให้
เป็ น ไปตามมาตรฐาน รวมถึ งมี ห น้ าที่ ในการรับ ผิ ด ชอบการสอนของ
รายวิชาต่างๆ ด้วย
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาชีววิทยา
(คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารง มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน วุฒิการศึกษา วท.ด.(ชีววิทยา), วท.ม.(ชีววิทยา), วท. บ.(สัตววิทยา)
อย่างน้อย 2 คน)
2. ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์
วุฒิการศึกษา วท.ด.(ชีวเคมี), วท.ม.(ชีววิทยา), วท. บ.(ชีววิทยา)
3. นางสาวพันธิตรา กมล
วุฒิการศึกษา วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), วท. บ.(ชีววิทยา)
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หลักฐาน
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3
ส่วน 2 หน้า 219-220)

รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3
ส่วน 2 หน้า 219-220)

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5. คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุ ณ สมบั ติ ของอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
ร่วม (ถ้ามี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. ก ารตี พิ ม พ์ เผยแพ ร่ ผ ล งาน ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิ ส ระในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ผ ลงานวิ จั ย อย่ า ง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ
11. การปรับ ปรุ งหลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
แ ล ะ อ นุ มั ติ / ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โด ย ส ภ า
มหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ 6)
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ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาชีววิทยา
มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการปรับปรุง
รายวิชาและเนือ้ หาสาระใหม่ ดังนี้
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
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ภาคผนวก ข ตาราง
เปรีย บเทียบหลักสูตรปรับปรุง
พ .ศ .2 5 5 1 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา
ชี ว วิ ท ย า เล่ ม ห ลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า

กลุ่มวิชา
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์
2.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือก
กลุ่มวิชา
2.1 กลุ่มวิชาภาษา
2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2.5 กลุ่มสหศาสตร์

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม
ปรับชื่อและรหัสวิชา
กับเปิดรายวิชาใหม่
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อและรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชา
สาระที่ปรับปรุง
3.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ ปิดบางรายวิชา กับปรับชื่อ รหัส
และคณิตศาสตร์
และคาอธิบายรายวิชา
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การศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2555 (หน้า 379-410)

3.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

3.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก
4. หมวดวิชาชีพครู
กลุ่มวิชา
4.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ

4.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก
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ปิดบางรายวิชา และเปิดรายวิชา
ใหม่ กับปรับรหัส และคาอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส และคาอธิบายรายวิชา
กับปรับเพิ่มจานวนหน่วยกิต
ปรับรหัส และคาอธิบายรายวิชา

สาระที่ปรับปรุง
ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ หน่ ว ยกิ ต ให้ มี ก ารศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และ สกอ.
ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ หน่ ว ยกิ ต ให้ มี ก ารศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และ สกอ.

ภาคผนวก ข ตาราง
เปรีย บเทียบหลักสูตรปรับปรุง
พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา
ชี ว วิ ท ย า เล่ ม ห ลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2555 (หน้า 483-500)

12. การด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามตั ว บ่ งชี้ผ ลการ
ดาเนินงานเพื่อการประกันคุณ ภาพหลักสูตรและ
การเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาชีววิทยา
มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณ ภาพหลัก สูตรและการเรีย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อันได้แก่
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดท ารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา

AUN-QA SAR : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

1. รายงานการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร
2. รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.2
3. รายละเอี ย ดของรายวิ ช า
ตามแบบ มคอ.3
4. รายงานผลการด าเนิ น การ
ของขอ งรายวิ ช า ต าม แบ บ
มคอ.5

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาพลศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
(ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า
1 หลั ก สู ต รไม่ ไ ด้ แ ละประจ าหลั ก สู ต รตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น)

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาพลศึกษา
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน ได้แก่
1. นายกฤษดา ตามประดิษฐ์
2. นายมณินทร รักษ์บารุง
3. นายอภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ
ทั้ ง นี้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอยู่ ค รบระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
หลัก สูตรและมีหน้าที่ และความรับ ผิดชอบบริหารจัดการหลัก สูตรให้
เป็ น ไปตามมาตรฐาน รวมถึ งมี ห น้ าที่ ในการรับ ผิ ด ชอบการสอนของ
รายวิชาต่างๆ ด้วย
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาพลศึกษา
(คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารง มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. นายกฤษดา ตามประดิษฐ์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน วุฒิการศึกษา วท.ม.(วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา),
อย่างน้อย 2 คน)
วท. บ.(พลศึกษา)
2. นายมณินทร รักษ์บารุง
วุฒิการศึกษา วท.ม.(วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา),
วท. บ.(พลศึกษา)
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หลักฐาน
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3
ส่วน 2 หน้า 219-220)

รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3
ส่วน 2 หน้า 219-220)

3. นายอภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ
วุฒิการศึกษา วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา), วท. บ.(พลศึกษา)
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
5. คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุ ณ สมบั ติ ของอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
ร่วม (ถ้ามี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
8. ก ารตี พิ ม พ์ เผยแพ ร่ ผ ล งาน ของผู้ ส าเร็ จ ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
การศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
อิ ส ระในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ผ ลงานวิ จั ย อย่ า ง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ
11. การปรับ ปรุ งหลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลาที่ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาพลศึกษา
กาหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการปรับปรุง
แ ล ะ อ นุ มั ติ / ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โด ย ส ภ า รายวิชาและเนือ้ หาสาระใหม่ ดังนี้
มหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
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ภาคผนวก ข ตาราง
เปรีย บเทียบหลักสูตรปรับปรุง
พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา

ในปีที่ 6)

กลุ่มวิชา
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์
2.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือก
กลุ่มวิชา
2.1 กลุ่มวิชาภาษา
2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2.5 กลุ่มสหศาสตร์

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม
ปรับชื่อและรหัสวิชา
กับเปิดรายวิชาใหม่
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับชื่อและรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชา
สาระที่ปรับปรุง
3.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ *ไม่พบข้อมูลในเล่ม
และคณิตศาสตร์
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พ ล ศึ ก ษ า เล่ ม ห ลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2555 (หน้า 411-449)

3.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
3.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

3.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก

4. หมวดวิชาชีพครู
กลุ่มวิชา
4.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ

4.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก
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*ไม่พบข้อมูลในเล่ม
ปรั บ รหั ส ชื่ อ และค าอธิ บ าย
รายวิ ช า หน่ ว ยกิ ต และปิ ด บาง
รายวิชา กับรายวิชาใหม่
ปิดบางรายวิชา และเปิดรายวิชา
ใหม่

สาระที่ปรับปรุง
ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ หน่ ว ยกิ ต ให้ มี ก ารศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และ สกอ.
ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ หน่ ว ยกิ ต ให้ มี ก ารศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และ สกอ.

ภาคผนวก ข ตาราง
เปรีย บเทียบหลักสูตรปรับปรุง
พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา
พ ล ศึ ก ษ า เล่ ม ห ลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2555 (หน้า 483-500)

12. การด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามตั ว บ่ งชี้ผ ลการ
ดาเนินงานเพื่อการประกันคุณ ภาพหลักสูตรและ
การเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาพลศึกษา
มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณ ภาพหลัก สูตรและการเรีย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อันได้แก่
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดท ารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา

AUN-QA SAR : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

1. รายงานการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร
2. รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.2
3. รายละเอี ย ดของรายวิ ช า
ตามแบบ มคอ.3
4. รายงานผลการด าเนิ น การ
ของขอ งรายวิ ช า ต าม แบ บ
มคอ.5

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาฟิสิกส์
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
(ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า
1 หลั ก สู ต รไม่ ไ ด้ แ ละประจ าหลั ก สู ต รตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น)

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาฟิสิกส์
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน ได้แก่
1. ดร.กรีฑา แก้วคง
2. ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ
3. นายอุกฤษฎ์ ไชยมงคล
ทั้ ง นี้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอยู่ ค รบระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
หลัก สูตรและมีหน้าที่ และความรับ ผิดชอบบริหารจัดการหลัก สูตรให้
เป็ น ไปตามมาตรฐาน รวมถึ งมี ห น้ าที่ ในการรับ ผิ ด ชอบการสอนของ
รายวิชาต่างๆ ด้วย
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาฟิสิกส์
(คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารง มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. ดร.กรีฑา แก้วคง
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน วุฒิการศึกษา ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา),
อย่างน้อย 2 คน)
วท.บ.(ฟิสิกส์)
2. ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ
วุฒิการศึกษา วท.ด.(วัสดุศาสตร์), วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์),
วท.บ.(ฟิสิกส์)
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หลักฐาน
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3
ส่วน 2 หน้า 219-220)

รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3
ส่วน 2 หน้า 219-220)

3. นายอุกฤษฎ์ ไชยมงคล
วุฒิการศึกษา วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์), วท.บ.(ฟิสิกส์)
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5. คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุ ณ สมบั ติ ของอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
ร่วม (ถ้ามี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. ก ารตี พิ ม พ์ เผยแพ ร่ ผ ล งาน ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิ ส ระในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ผ ลงานวิ จั ย อย่ า ง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ
11. การปรับ ปรุ งหลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
แ ล ะ อ นุ มั ติ / ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โด ย ส ภ า
มหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
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ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี
ไม่ได้ระบุในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาฟิสิกส์
มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการปรับปรุง
รายวิชาและเนือ้ หาสาระใหม่ ดังนี้
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ

AUN-QA SAR : หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ภาคผนวก ข ตาราง
เปรีย บเทียบหลักสูตรปรับปรุง
พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา

ในปีที่ 6)

กลุ่มวิชา
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.2 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
1.4 กลุ่มวิชาสหศาสตร์
2.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือก
กลุ่มวิชา
2.1 กลุ่มวิชาภาษา
2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2.5 กลุ่มสหศาสตร์

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม
ปรับชื่อและรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

สาระที่ปรับปรุง
คงเดิม
ปรับชื่อ และรหัสวิชา
ปรับชื่อ และรหัสวิชา
ปรับชื่อ และรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา

3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชา
สาระที่ปรับปรุง
3.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ ปิดบางรายวิชา และเปิดรายวิชา
และคณิตศาสตร์
ใหม่ กับปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา
และคาอธิบายรายวิชา
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ฟิสิกส์ เล่มหลักสูตรการศึกษา
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษา
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2555
(หน้า 450-481)

3.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
3.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

3.4 กลุ่มวิชาเอกเลือก

4. หมวดวิชาชีพครู
กลุ่มวิชา
4.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ

4.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก
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ปิดบางรายวิชา และเปิดรายวิชา
ใหม่
ปรั บ รหั ส ชื่ อ และค าอธิ บ าย
รายวิ ช า หน่ ว ยกิ ต และปิ ด บาง
รายวิชา กับรายวิชาใหม่
ปรั บ รหั ส ชื่ อ และค าอธิ บ าย
รายวิชา และปิดบางรายวิชา กับ
รายวิชาใหม่
สาระที่ปรับปรุง
ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ หน่ ว ยกิ ต ให้ มี ก ารศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และ สกอ.
ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ หน่ ว ยกิ ต ให้ มี ก ารศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และ สกอ.

ภาคผนวก ข ตาราง
เปรีย บเทียบหลักสูตรปรับปรุง
พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา
ฟิสิกส์ เล่มหลักสูตรการศึกษา
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษา
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2555
(หน้า 483-500)

12. การด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามตั ว บ่ งชี้ผ ลการ
ดาเนินงานเพื่อการประกันคุณ ภาพหลักสูตรและ
การเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาฟิสิกส์
มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณ ภาพหลัก สูตรและการเรีย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อันได้แก่
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดท ารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
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1. รายงานการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร
2. รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.2
3. รายละเอี ย ดของรายวิ ช า
ตามแบบ มคอ.3
4. รายงานผลการด าเนิ น การ
ของขอ งรายวิ ช า ต าม แบ บ
มคอ.5

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
(ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า
1 หลั ก สู ต รไม่ ไ ด้ แ ละประจ าหลั ก สู ต รตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น)

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่หา บุณยรักษ์
2. นางปาริชาติ โปธิ
3. นางเอื้อมพร ทิพย์เดช
ทั้ ง นี้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอยู่ ค รบระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
หลัก สูตรและมีหน้าที่ และความรับ ผิดชอบบริหารจัดการหลัก สูตรให้
เป็ น ไปตามมาตรฐาน รวมถึ งมี ห น้ าที่ ในการรับ ผิ ด ชอบการสอนของ
รายวิชาต่างๆ ด้วย
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย
(คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารง มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสน่หา บุณยรักษ์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน วุฒิการศึกษา ค.ม.(การสอนภาษาไทย), กศ.บ.(ภาษาไทย)
อย่างน้อย 2 คน)
2. นางปาริชาติ โปธิ
วุฒิการศึกษา ค.ม.(การสอนภาษาไทย), นศ.บ.(วิทยุและโทรทัศน์),
ศษ.บ.(ภาษาไทย)
3. นางเอื้อมพร ทิพย์เดช
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หลักฐาน
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3
ส่วน 2 หน้า 219-220)

รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3
ส่วน 2 หน้า 219-220)

วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(ภาษาไทย), ศษ.บ.(ภาษาไทย)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5. คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุ ณ สมบั ติ ของอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
ร่วม (ถ้ามี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. ก ารตี พิ ม พ์ เผยแพ ร่ ผ ล งาน ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิ ส ระในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ผ ลงานวิ จั ย อย่ า ง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ
11. การปรับ ปรุ งหลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
แ ล ะ อ นุ มั ติ / ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โด ย ส ภ า
มหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย
มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการปรับปรุง
รายวิชาและเนือ้ หาสาระใหม่ ดังนี้
1.โครงสร้างหลักสูตร รหัสวิชา รายวิชา และหน่วยกิต
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เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ.2555 แขนงวิชา
ภาษาไทย (หน้า 52-61)

ในปีที่ 6)

2. หมวดวิชาชีพครู
กลุ่มวิชา
2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ

2.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก
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สาระที่ปรับปรุง
ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ หน่ ว ยกิ ต ให้ มี ก ารศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และ สกอ.
ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ หน่ ว ยกิ ต ให้ มี ก ารศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และ สกอ.

ภาคผนวก ข ตาราง
เปรีย บเทียบหลักสูตรปรับปรุง
พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา
ภ า ษ า ไท ย เล่ ม ห ลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2555 (หน้า 483-500)

12. การด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามตั ว บ่ งชี้ผ ลการ
ดาเนินงานเพื่อการประกันคุณ ภาพหลักสูตรและ
การเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย
มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณ ภาพหลัก สูตรและการเรีย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อันได้แก่
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดท ารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
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1. รายงานการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร
2. รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.2
3. รายละเอี ย ดของรายวิ ช า
ตามแบบ มคอ.3
4. รายงานผลการด าเนิ น การ
ของขอ งรายวิ ช า ต าม แบ บ
มคอ.5

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
(ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า
1 หลั ก สู ต รไม่ ไ ด้ แ ละประจ าหลั ก สู ต รตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น)

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน ได้แก่
1. นางสาวจิตติพร ไชยรินคา
2. นางธัญพร มูลกาวิล
3. นางสาวเมทิกา เลิศปฐมา
ทั้ ง นี้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอยู่ ค รบระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
หลัก สูตรและมีหน้าที่ และความรับ ผิดชอบบริหารจัดการหลัก สูตรให้
เป็ น ไปตามมาตรฐาน รวมถึ งมี ห น้ าที่ ในการรับ ผิ ด ชอบการสอนของ
รายวิชาต่างๆ ด้วย
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
(คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารง มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. นางสาวจิตติพร ไชยรินคา
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ), ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อย่างน้อย 2 คน)
2. นางธัญพร มูลกาวิล
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ), ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
3. นางสาวเมทิกา เลิศปฐมา
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หลักฐาน
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3
ส่วน 2 หน้า 219-220)

รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ.2555 (หมวดที่ 3
ส่วน 2 หน้า 219-220)

วุฒิการศึกษา กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน), กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5. คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุ ณ สมบั ติ ของอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
ร่วม (ถ้ามี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. ก ารตี พิ ม พ์ เผยแพ ร่ ผ ล งาน ของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิ ส ระในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ผ ลงานวิ จั ย อย่ า ง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ
11. การปรับ ปรุ งหลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด (ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
แ ล ะ อ นุ มั ติ / ให้ ค ว า ม เห็ น ช อ บ โด ย ส ภ า
มหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ 6)
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยมีการปรับปรุง
รายวิชาและเนือ้ หาสาระใหม่ ดังนี้
1.โครงสร้างหลักสูตร รหัสวิชา รายวิชา และหน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพครู
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เล่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ.2555 แขนงวิชา
ภาษาอังกฤษ (หน้า 57-61)

กลุ่มวิชา
2.1 กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ

2.2 กลุ่มวิชาชีพครูเลือก
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สาระที่ปรับปรุง
ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ หน่ ว ยกิ ต ให้ มี ก ารศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และ สกอ.
ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ หน่ ว ยกิ ต ให้ มี ก ารศึ ก ษ า
ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และ สกอ.

ภาคผนวก ข ตาราง
เปรีย บเทียบหลักสูตรปรับปรุง
พ .ศ .2551 แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชา
ภาษาอั ง กฤษ เล่ ม หลั ก สู ต ร
การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.2555 (หน้า 483-500)

12. การด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามตั ว บ่ งชี้ผ ลการ
ดาเนินงานเพื่อการประกันคุณ ภาพหลักสูตรและ
การเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณ ภาพหลัก สูตรและการเรีย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อันได้แก่
1. อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดท ารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
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1. รายงานการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร
2. รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.2
3. รายละเอี ย ดของรายวิ ช า
ตามแบบ มคอ.3
4. รายงานผลการด าเนิ น การ
ของขอ งรายวิ ช า ต าม แบ บ
มคอ.5

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา

คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ทรัพย์บาเรอ

คณะแพทยศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม

คณะศิลปศาสตร์

3. ดร.จิตติมา กาวีระ

คณะศิลปศาสตร์

เสนอต่อ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีการศึกษา 2557

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

สารบัญ
บทสรุปผูบ้ ริหาร
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์
AUN-QA (ภาคภาษาไทย)

บทสรุปผู้บริหาร
คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ได้ทาการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกณฑ์การประเมิน......4..........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
3
2
3
3
3
2
3
2
1
2

โดยมีจุดที่ควรพัฒนา คือ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

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

ส่วนที่ 2
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย)
ระดับหลักสูตร....หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
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]
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมชัดเจนในการทาให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง [3]

คะแนน
คะแนน
ประเมิน ประเมินโดย
ตนเอง คณะกรรมการ
4

3

4

4

4

3

3

3

4

3

4

4

4

3

4

3

4

3

3

3

3

3

3

2

No.

Criteria

3.4

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]

3.5
3.6

3.7

4
4.1
4.2

4.3
4.4

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]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
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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

6.

7
7.1
7.2
7.3
7.4

8
8.1
8.2

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
บุคลากรห้องปฏิบัติการมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่นา่ พอใจ
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
The student admission process is adequate
มีกระบวนการในการรับเข้าศึกษาที่เหมาะสม

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

4

3

3

No.

Criteria

8.3

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]

9
9.1
9.2
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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
11.4

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]
ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร[1]
The curriculum is regularly evaluated at reasonable time periods [2]
มีการประเมินหลักสูตรสม่าเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม[2]
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11.5

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

11.6
11.7

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
14.4 The level of research activities by academic staff and students is satisfactory
ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่นา่ พอใจ
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
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คะแนน
คะแนน
ประเมิน ประเมินโดย
ตนเอง คณะกรรมการ

Stakeholders Satisfaction
ความพึงพอใจของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
The feedback from stakeholders is satisfactory
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่นา่ พอใจ
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม

3

2

2

2

Overall verdict การตัดสินในภาพรวม

1. จุดที่ควรพัฒนา
AUN. 1.1 การบูรณการศาสตร์ทางด้านวิชาชีพครูกับวิชาชีพเอกให้สอดคล้องกันและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง
AUN. 1.3, AUN. 1.4 –ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
- จัดทาระบบวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและผลการเรียนรูท้ ี่เกิดให้สะท้อนความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง เพื่อนาผลการวิเคราะห์นั้นมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
-การบูรณการศาสตร์ทางด้านวิชาชีพครูกับวิชาชีพเอกให้สอดคล้องกันและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
จริง
AUN. 2.2 – ควรเพิ่มกิจกรรมการบูรณาการวิชาชีพความเป็นครูเข้ากับวิชาเอก
- ส่งเสริมกลยุทธ์การสอนวิชาเอกที่มีประสิทธิภาพ
– ระบุวิธีการนาผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้
- แสดงให้เห็นความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กระบวนการเรียนการสอน และวิธีการ
ประเมินผล โดยแสดงให้เห็นถึงการบรรลุผลให้ชัดเจน
AUN. 2.3 จัดทาโปรแกรมโปรไฟล์ของหลักสูตรที่แสดงสาระสาคัญตามเกณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารเผยแพร่เวปไซต์ ฯลฯ
AUN. 3.1 ปรับตารางการจัดการเรียนการสอนและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างรายวิชา
ของหมวดวิชาเอก และวิชาชีพครู ให้เหมาะสมเพื่อลดความตึงเครียดให้กับนิสติ
AUN. 3.3 -สร้างกระบวนการแปลงผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังเป็นรายวิชาให้เห็นภาพอย่างชัดเจน เพื่อให้
สามารถประเมินผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังได้อย่างชัดเจนขึน้
-สร้างระบบและกระบวนการและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างวิชาชีพครูและ
วิชาเอก
AUN. 3.4 การบูรณการศาสตร์ทางด้านวิชาชีพครูกับวิชาชีพเอกให้สอดคล้องกันและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง

AUN. 3.7 นาผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อหลักสูตรจากผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียมาใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อสะท้อนถึงความทันสมัยของหลักสูตรและสนองความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
AUN. 4.2 เน้นการบูรณาการวิชาเอกกับวิชาชีพครูไปประยุกต์ใช้ในการสอนจริงได้
AUN. 4.3 เน้นการบูรณาการวิชาเอกกับวิชาชีพครูไปประยุกต์ใช้ในการสอนจริงได้
AUN. 4.4 เพิ่มการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัติโดยเฉพาะวิชาชีพครูจริง
AUN. 5.4 วิเคราะห์ผลการประเมินนิสิตเพื่อสะท้อนผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังและเนื้อหาของหลักสูตร
และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
AUN. 6.1 จัดสรรบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิดา้ นการสอนในสาขาวิชา เช่น ด้านการสอนภาษาไทย
ด้านการสอนฟิกส์
AUN. 6.2 จัดสรรบุคลากรสายวิชาการให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งปริญญาตรี โท เอก
AUN. 8.3 ปรับตารางการจัดการเรียนการสอนและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างรายวิชา
ของหมวดวิชาเอก และวิชาชีพครู ให้เหมาะสมเพื่อลดความตึงเครียดให้กับนิสติ
AUN. 10. คณะกรรมการพิจารณาจากเกณฑ์คุรุสภา ซึ่งพิจารณาจากความเพียงพอ อย่างไรก็ตามคุรุ
สภาไม่ได้พิจารณาตามความทันสมัย ดังนั้นคณะควรพิจารณาเรื่องความทันสมัยของสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ด้วย
AUN. 11 จัดทาระบบป้อนกลับผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
ตรวจประเมินโดย คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร

………………….....................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ทรัพย์บาเรอ)
ประธานกรรมการ
..........................................................................
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม)
กรรมการ
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(ดร.จิตติมา กาวีระ)
กรรมการ
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