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องค์ประกอบที่ 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาการบริหารการศกึษา 

เกณฑก์ารประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์

ประจ าเกินกว่า  1 หลักสูตรไม่ได้และ

ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศกึษาตามหลักสูตรนัน้) 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาการบริหาร

การศกึษามีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 8 

คน ได้แก่ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นรา  สมประสงค์ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  วัฒนาณรงค์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เบญจ

กาญจน์ 

6. ดร.ธารินทร์รสานนท์ 

7. ดร.สันติ  บูรณะชาติ 

8. ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า 

ทั้งนีอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ครบระยะเวลาที่

จัดการศึกษาตามหลักสูตรและมีหนา้ที่และความ

รับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน รวมถึงมหีน้าที่ในการรับผดิชอบการ

สอนของรายวิชาต่างๆด้วย 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

หนา้ 34 เล่มหลักสูตร

การศกึษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร  

(คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรอื

เทียบเท่า หรอืด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาที่ตรงหรอืสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 3 คน) 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาการบริหาร

การศกึษา มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า  สุนทรวิภาต 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นรา  สมประสงค์ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  วัฒนาณรงค์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  เบญจ

กาญจน์ 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร

หนา้ 34 เล่มหลักสูตร

การศกึษามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

ฉบับทดลองการประเมนิ 
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6. ดร.ธารินทร์รสานนท์ 

7. ดร.สันติ  บูรณะชาติ 

8. ดร.สุนทร  คล้ายอ่ า 

3. คุณสมบัติของอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาการบริหาร

การศกึษา มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท ตอ้ง

มีคุณวุฒไิม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรอืด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึน้ไป ใน

สาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

มาตรฐานการอุดมศกึษา และ

เกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาการบริหาร

การศกึษา มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์

ผูส้อน ดังนี้ 

1. อาจารย์ผูส้อนปริญญาโท ตอ้งเป็นอาจารย์

บัณฑติศกึษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑติศกึษา

มหาวิทยาลัยพะเยา และมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า

ปริญญาโท หรอืด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่าผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรอื

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

2. อาจารย์ผู้สอน ตอ้งมปีระสบการณด์้านการ

สอน 

3. อาจารย์ผูส้อน ต้องมีประสบการณใ์นการท า

วิจัยที่ไม่ใช่สว่นหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับ

ปริญญา 

- มาตรฐานการอุดมศกึษา 

และเกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

- คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศกึษา 

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาการบริหาร

การศกึษา มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา

การค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 

1. อาจารย์บัณฑิตศกึษา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนสิิตปริญญาโท ได้

- มาตรฐานการอุดมศกึษา 

และเกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

- คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศกึษา 
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ไม่เกิน 5 คน 

2. อาจารย์บัณฑิตศกึษา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาการศกึษาค้นคว้าอิสระของนิสติปริญญา

โทได้ไม่เกิน 15 คน 

3. การคิดสัดส่วนจ านวนนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 

คน เทียบได้กับจ านวนนิสติที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

และให้นับรวมนิสติที่ยังไม่ส าเร็จการศกึษา

ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

4. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ

อาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาค้นคว้าอิสระ ตอ้ง

เป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า รอง

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณใ์นการท า

วิจัยที่มิใชส่่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์รว่ม (ถ้ามี) 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาการบริหาร

การศกึษา มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม (ถ้ามี) ดังนี้ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ม ตอ้งเป็น

อาจารย์บัณฑิตศกึษามหาวิทยาลัยพะเยา หรอื

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

อาจารย์พิเศษบัณฑติศกึษา มคีุณวุฒิปริญญา

เอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา

นั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

2. ต้องมีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มใิช่สว่น

หนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา 

- มาตรฐานการอุดมศกึษา 

และเกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

- คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศกึษา 
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7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาการบริหาร

การศกึษา มีการก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์

ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

1. ต้องเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

พะเยา หรอืผูท้รงคุณวุฒิภายนอกที่ มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์

ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  

2. ต้องมีประสบการณใ์นการท าวิจัยที่มใิช่สว่น

หนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา 

- มาตรฐานการอุดมศกึษา 

และเกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

- คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศกึษา 

8. การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานของ

ผูส้ าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาการบริหาร

การศกึษา มีนิสติผูส้ าเร็จการศกึษาทีต่ีพมิพ์

เผยแพร่ผลงานจ านวน 1  ผลงาน  ดังนี้ 

1.ชื่อเรื่อง การศกึษาภาวะผูน้ าเชิงวิสัยทัศนก์ับ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 36 เชยีงราย-พะเยา ผู้วิจัย 

สุภาพร  โสภโณทัยตีพมิพ์ลงใน วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557  

- คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศกึษา 

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑติศกึษา 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาการบริหาร

การศกึษามีการก าหนดภาระงานอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑติศกึษา ดังนี้ 

1. อาจารย์บัณฑิตศกึษา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนสิิตปริญญาโท ได้

ไม่เกิน 5 คน 

2. อาจารย์บัณฑิตศกึษา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาการศกึษาค้นคว้าอิสระของนิสติปริญญา

โทได้ไม่เกิน 15 คน 

3. การคิดสัดส่วนจ านวนนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 

- มาตรฐานการอุดมศกึษา 

และเกณฑม์าตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

- คู่มอืนิสิตระดับบัณฑติศกึษา 
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เกณฑก์ารประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

คน เทียบได้กับจ านวนนิสติที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

และให้นับรวมนิสติที่ยังไม่ส าเร็จการศกึษา

ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

4. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ

อาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาค้นคว้าอิสระ ต้อง

เป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืเป็นผู้

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า รอง

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณใ์นการท า

วิจัยที่มิใชส่่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา 

10.อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑติศกึษามีผลงานวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑติศกึษาของหลักสูตร

การศกึษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศกึษา มีผลงานวิจัย จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 

ชื่อเรื่องปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรการศกึษาบัณฑติ ของนสิิตช้ันปีที่ 1 

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ วทิยาลัยการศกึษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ชื่อผู้วิจัย ดร.สันติ บูรณะ

ชาติ 

- รายงานวิจัย 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

(ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้

เสร็จและอนุมัต/ิ ให้ความเห็นชอบ

โดยสภามหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน 

เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาการบริหาร

การศกึษา มกีารปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดโดยมีการปรับปรุงรายวิชา

และเนือ้หาสาระใหม่ ให้สอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ 

สมรรถนะ และประสบการณ์วชิาชีพของผู้

ประกอบวิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพครู 

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ผู้บริหารการศกึษา และ

ศกึษานิเทศ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย 

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
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เกณฑก์ารประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

12. การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามตัว

บ่งชีผ้ลการด าเนินงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาการบริหาร

การศกึษา มกีารด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ี

ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติการ 

ดังนี้ 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 

มีสว่นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.3 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 

วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบ

ทุกรายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศกึษา 

 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 
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จุดเด่นของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา 

1. เน้นกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ ชัดเจนโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ( student-centered 

strategy) สอดคล้องกับ AUN-QA 4.1 

2. เน้นกลยุทธ์การเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือเปรียบเทียบ

เนื้อหาที่ เรียนมากกว่าการท่องจ า (emphasizes understanding rather than memorization results) 

สอดคล้องกับ AUN-QA ข้อ 4.3 

3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

4. เน้นกลยุทธ์การเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปแก้ปัญหาได้ (The 

ability to apply one’s knowledge to solving problems) 

5. หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ให้แก่ผู้เรียนมาก สอดคล้องกับ 

AUN-QA ข้อ 4.3 

 

จุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ วิทยาลัยการศึกษา 

1. ผู้สอนมีการแบ่งปันประสบการณ์การใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง      

ผูท้ี่ได้รับผลการประเมนิการสอนในระดับสูง (สอดคล้องกับ AUN-QA ข้อ 4.1 น้อย)  

2. หลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) แต่สภาพแวดล้อมในการเรียนไม่

ค่อยผ่อนคลาย เป็นทางการ แต่มีความยืดหยุ่นและมีการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญาเพื่อให้นักศึกษา

คิดเป็นท าเป็น คิดเป็นระบบและมีวิธีการประเมินการพัฒนาการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ AUN-QA ข้อ 

4.4 ปานกลาง)  

 3. การพัฒนางานวิจัยของนิสิตให้มีคุณภาพ และเป็นงานวิจัยที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ       

ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช ้หรอืเป็นประโยชน์กับหนว่ยงาน/องค์กร 

 4. ควรมีการฝึกประสบการณ์ในภาคสนามเพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้

ด้วยตนเอง นอกเหนอืจากการเรียนการสอนในห้องเรียนในด้านการบริหารการศกึษา 
 

 



1 
 

AUN.1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

ค าอธิบาย 

บัณฑติที่ส ำเร็จกำรศกึษำจำกหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภำพของหลักสูตร กำรพัฒนำหลักสูตร

จงึควรยึดผลส ำเร็จของนิสิตเป็นหลัก กำรก ำหนดผลกำรเรียนรูท้ี่คำดหวังของนสิิตไว้ในหลักสูตรพึงน ำ

ควำมตอ้งกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำประกอบด้วย    

ในกำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตรพึงน ำคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ 

มหำวิทยำลัยมำพิจำรณำให้ตรงกับควำมคำดหวังของหลักสูตร โดยค ำนึงถึงกำรกระตุน้สนับสนุนให้

นิสติเกิดกำรเรยีนรู้ รู้จักวิธีกำรเรยีนรู้ และสำมำรถท ำให้ตนเองเกิดกำรเรียนรู้ตลอดชวีิต รวมถึงกำร

รู้จักพัฒนำทักษะของตนเองทั้งด้ำนกระบวนกำรสำรสนเทศ กำรฝกึฝนปฏิบัติ และทันต่อวทิยำกำร

ใหม่ๆ ทั้งนี ้ ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังเหล่ำนี ้ ควรถูกก ำหนดเข้ำไปในรำยวิชำต่ำงๆ ตั้งแตว่ิชำพืน้ฐำน

ทั่วไปจนถึงรำยวิชำที่มคีวำมเฉพำะทำง หรอืกำรสร้ำงทักษะเฉพำะตลอดจนวิชำที่เชื่อมโยงสูก่ำรเรียนรู้

อย่ำงตอ่เนื่องตลอดชีวติ 

เกณฑ์ย่อย 

1 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 กำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังมีควำมชัดเจนและแสดงไว้

ในหลักสูตร 

   √    

1.2 หลักสูตรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต    √    

1.3 ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังครอบคลุมท้ังควำมรู้และทักษะทั่วไป

รวมท้ังควำมรู้และทักษะเฉพำะทำง 

   √    

1.4 ผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังสะท้อนควำมต้องกำรของผู้มีสว่นได้

ส่วนเสีย 

  √     

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 4 
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เกณฑ์ข้อที่ 1 การก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตร 

หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต (กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึกษำ) มีกำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้       

ที่คำดหวังอย่ำงชัดเจนไว้ในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เมื่อพิจำรณำจำกปรัชญำของหลักสูตร      

ที่ระบุว่ำหลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ สร้ำงผู้น ำทำงกำรศึกษำ 

พัฒนำกระบวนทัศน์กำรบริหำรให้เช่ียวชำญวิชำกำร ผสมผสำนวิชำชีพ ก้ำวทันควำมเปลี่ยนแปลง 

พร้อมแสดงชัดด้ำนคุณธรรม เพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติอย่ำงยั่งยืน จะเห็นถึงควำมเชื่อมโยงกับ

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง 5 ด้ำนคือ ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ทักษะทำงปัญญำ ทักษะ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สุนทรียภำพกำรรักษำสุขภำพและพัฒนำบุคลิกภำพ นอกจำกกำรก ำหนด

ผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตรแล้ว ในแต่ละรำยวิชำยังสำมำรถจ ำแนกผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ซึ่งระบุถึง

ผลกำรเรียนรู้ที่นิสิตจะได้รับหลังกำรเรียนโดยก ำหนดในแผนที่กระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผล

กำรเรียนรูจ้ำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศกึษำแห่งชำติ 

 ด้านคุณธรรมจริยธรรม  หลักสูตรได้ก ำหนดให้นิสิตตระหนักในคุณค่ำและคุณธรรม 

จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีวินัย  และควำมรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม เคำรพสิทธิและรับฟัง

ควำมคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรขีองควำม เป็นมนุษย์ 

 ด้านความรู้ หลักสูตรได้ก ำหนดใหน้ิสิตมีควำมรูแ้ละเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฎีที่ส ำคัญ

ในเนื้อหำที่ศึกษำ โดยนิสิตสำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร และมีควำมรู้ในแนวกว้ำงของ 

สำขำวิชำที่ศึกษำเพื่อให้เล็งเห็นกำรเปลี่ยนแปลงและเข้ำใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ

สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ที่ศกึษำกับควำมรูใ้นศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรได้ก ำหนดให้นิสิตเน้นคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและอย่ำงเป็น

ระบบ โดยสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ รวมทั้งประยุกต์ควำมรู้ทักษะ และกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสมกับ

กำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถสืบค้น รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปประเด็นปัญหำเพื่อ

ใช้ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ และใช้ประสบกำรณ์ทำงภำคปฏิบัติมำหำแนวทำงใหม่ในกำร

แก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หลักสูตรได้ก ำหนดให้นิสิต      

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มคนหลำกหลำยทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำง        

มีประสิทธิภำพ สำมำรถวำงตัวและแสดงควำมคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่ำงเหมำะสมตำมบทบำท

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม สำมำรถปรับตัวเข้ำกับผู้อื่นได้เหมำะสม 

ท ำงำนเป็นทีมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชำชีพ

อย่ำงตอ่เนื่อง 
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 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรได้ก ำหนดให้นิสิตมีทักษะในกำรใช้เครื่องมอืที่จ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อกำรท ำงำนที่เกี่ยวข้อง

กับกำรใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสำรอย่ำงเหมำะสมสำมำรถแก้ไขปัญหำโดยใช้สำรสนเทศ       

ทำงคณิตศำสตร์หรือน ำสถิติมำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องอย่ำงสร้ำงสรรค์สำมำรถสื่อสำร

อย่ำงมปีระสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำและกำรเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อกำรน ำเสนออย่ำงเหมำะสม 

นอกจำกนี้มหำวิทยำลัยพะเยำได้ก ำหนดอัตลักษณ์ของนิสิตด้ำนสุนทรียภำพ สุขภำพ และ

บุคลิกภำพทั้งนี้หลักสูตรมกีำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ 

ด้านสุนทรียภาพ หลักสูตรได้ก ำหนดให้นิสิตมีควำมซำบซึ้งในคุณค่ำของศิลปะ ดนตรีและ

วัฒนธรรม 

ด้านสุขภาพ หลักสูตรได้ก ำหนดให้นสิิตรักษำสุขภำพเพื่อเป็นต้นแบบแก่บุคคลทั่วไป 

ด้านบุคลิกภาพ หลักสูตรยังได้ก ำหนดนิสิตมีกำรพัฒนำบุคลิกภำพเหมำะแก่กำรเป็นผู้บริหำร

ในอนำคต 

  

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รำยละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 4 (หนำ้ 79) กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแตล่ะด้ำน  

2. รำยละเอยีดของรำยวชิำ (มคอ. 3)  
 

เกณฑ์ข้อที่ 2 หลักสูตรที่ส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

หลักสูตรมีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยพิจำรณำจำกรำยวิชำของหลักสูตรที่ส่งเสริม

ด้ำนทักษะทั่วไปที่จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวันและมีประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพ เช่น รำยวิชำกำรศึกษำ

ค้นคว้ำ และรำยวิชำอื่นๆ ได้แก่ วิชำสัมมนำ และยังมีรำยวิชำเลือกที่นิสิตเลือกจำกควำมสนใจได้จำก

หมวดวิชำเอกเลือก 

กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตจำกรำยวิชำที่เน้นทักษะที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ อำทิ 

กำรน ำไปใช้ได้จริงในกำรท ำงำน เชน่ กำรบริหำรงำนในหน่วยงำนหรอืองค์กร เป็นต้น 

นอกจำกนี้ หลักสูตรยังส่งเสริมกำรสร้ำงรำกฐำนควำมรู้เชิงลึกและทฤษฎีที่ส ำคัญเพื่อ

กำรศึกษำต่อหรือกำรวิจัยในระดับที่สูงขึ้นเช่น รำยวิชำหลักกำรบริหำรขั้นสูง รำยวิชำกำรบริหำรงำน

วิชำกำร รำยวิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์ เป็นต้น  

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รำยละเอยีดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดท่ี 3 ข้อย่อย 3.1.5 ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
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AUN.2 ข้อก ำหนดของหลักสูตร 
 

ค ำอธิบำย 

 ข้อก ำหนดของหลักสูตรต้องแสดงให้เห็นถึงผลกำรเรียนรู้ที่คำดว่ำจะได้รับจำกหลักสูตรใน

ระดับอุดมศกึษำ ซึ่งประกอบด้วย 

 ควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจที่นิสติจะได้เมื่อจบกำรศกึษำ 

 ทักษะหลัก เช่น กำรสื่อสำร กำรค ำนวณ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรเรียนเพื่อ

กำรเรียนรู้ 

 ทักษะทำงปัญญำ เชน่ ทักษะกำรคิดวิเครำะห ์ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรตำ่งๆ 

 ทักษะเฉพำะทำง เชน่ ทักษะด้ำนปฏิบัติกำร ทักษะทำงคลินกิ  

 หลักสูตรพึงก ำหนดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่ท ำให้บรรลุผลกำรเรียนรู้ รวมทั้งวิธีกำร

ประเมินผลที่แสดงให้เห็นกำรบรรลุผลชัดเจน และสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

รับทรำบได้  
 

เกณฑ์ย่อย 

2 ข้อก ำหนดของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 

2.1 มหำวทิยำลัยใชข้้อก ำหนดของหลักสูตร [1]    √    

2.2 ข้อก ำหนดของหลักสูตรแสดงผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังและกำร

ท ำให้บรรลุเป้ำหมำย [1,2,3] 

   √    

2.3 ผู้มีสว่นได้สว่นเสียสำมำรถเข้ำถงึและรับรู้ขอ้ก ำหนดของ

หลักสูตรได ้[1,3] 

   √    

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall Opinion) 4 

 

เกณฑ์ข้อที่ 1 มหำวิทยำลัยใช้ข้อก ำหนดของหลักสูตร 

มหำวิทยำลัยมีกำรเผยแพร่ข้อก ำหนดของแต่ละหลักสูตร [1] โดยข้อก ำหนดของแต่ละหลักสูตร

ต้องแสดงให้เห็นถึง ผลกำรเรียนรู้ที่คำดว่ำจะได้รับจำกหลักสูตร 4 ด้ำน อันประกอบไปด้วยควำมรู้ใน

เนื้อหำของแต่ละสำขำวิชำเมื่อจบกำรศึกษำทักษะด้ำนกำรสื่อสำร ตัวเลข เทคโนโลยีและสำรสนเทศ

ทักษะด้ำนกำรคิดเชิงวิเครำะห์ และทักษะเฉพำะด้ำนเชงิวิชำชีพ[2] [3] 
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ล ำดับที ่ หลักฐำน 

1. รำยละเอยีดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดท่ี 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน และกำรประเมินผล 

(หนำ้ที่ 41)  

2. แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวชิำ (หนำ้ที ่47) 

3. แผนที่กระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวชิำ ตำมกรอบมำตรฐำน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (หัวขอ้ท่ี 2 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแตล่ะด้ำน) 

4. คู่มอืนิสติระดับบัณฑิตศกึษำ 

 

เกณฑ์ข้อที่ 2 ข้อก ำหนดของหลักสูตรแสดงผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังและกำรท ำให้บรรลุ 

         เป้ำหมำย  

ข้อก ำหนดของหลักสูตรที่ปรำกฏในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) [1] เป็นสิ่งที่อธิบำยถึง

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังรวมถึงวิธีกำรท ำให้ผลกำรเรียนรู้นั้นบรรลุผลส ำเร็จทั้ง 7 ด้ำน คือ ด้ำน

คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทำงปัญญำทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และ

ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสุนทรียภำพ สุขภำพและ

บุคลิกภำพ โดยมีก ำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้บรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังไว้

ในกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน [2] และมีวิธีกำรวัดและประเมินผลที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจนและ

สอดคล้องกับเนือ้หำรำยวิชำและกลยุทธ์กำรสอน 

 

ล ำดับที ่ หลักฐำน 

1. รำยละเอยีดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดท่ี 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน และกำรประเมินผล 

(หนำ้ที่ 41)  

2. แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวชิำ (หนำ้ที ่47) 

 

เกณฑ์ข้อที่ 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำถงึและรับรู้ข้อก ำหนดของหลักสูตรได้  

มีกำรเผยแพร่ขอ้ก ำหนดของหลักสูตรในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)[1] ให้กับผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียได้รับรู้ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิตศิษย์เก่ำ นิสิตปัจจุบัน และอำจำรย์

ผูส้อนโดยกำรเผยแพร่ขอ้ก ำหนดของหลักสูตรมีกำรประชำสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้บัณฑิตโดยมีกำรจัดท ำเล่ม 

มคอ.2 และเผยแพร่ข้อมูลทำงเว็บไซต์ของคณะอำจำรย์ผู้สอนได้รับรู้ข้อก ำหนดของหลักสูตรผ่ำน

รำยงำนกำรประชุมอำจำรย์ และนิสิตปัจจุบันสำมำรถรับรู้ข้อมูลดังกล่ำวทำงเว็บไซต์ศิษย์เก่ำ          

และเวบ็ไซต์ของวิทยำลัยกำรศกึษำ [2] 
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ล ำดับที่ หลักฐำน 

1. รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)   

2. เว็บไซต์วิทยำลัยกำรศกึษำ 

3. คู่มอืนิสติระดับบัณฑติศกึษำ 
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เกณฑ์ข้อที่ 3  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้ 

                   และทักษะเฉพาะทาง 

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตรแสดงให้เห็นถึงควำมครอบคลุมทั้งควำมรู้และทักษะทั่วไป 

รวมทั้งควำมรู้และทักษะเฉพำะทำงโดยหลักสูตรมีกำรก ำหนดให้ทุกรำยวิชำใช้มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้

เดียวกัน [1]ทั้ง 7 ด้ำน ดังที่กล่ำวในเกณฑ์ข้อที่ 1 โดยแต่ละวิชำอำจไม่จ ำเป็นต้องมีทุกด้ำน แต่ใน

ภำพรวมหลักสูตรจะต้องตอบสนองผลกำรเรียนรู้ใหค้รบทั้ง 7 ด้ำน ทั้งหมวดวิชำศกึษำทั่วไป และหมวด

วิชำเฉพำะดังแสดงในแผนที่กระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ 

ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศกึษำแห่งชำติ 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รำยละเอยีดของหลักสูตร (มคอ. 2)หมวดท่ี 4 (หนำ้ 47) แผนที่กระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำน

ผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒุริะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 

เกณฑ์ข้อที่ 4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย[4] 

หลักสูตรสำมำรถแสดงให้เห็นถึงผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังซึ่งสะท้อนควำมต้องกำรของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียโดยพิจำรณำจำก อำจำรย์ และกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิในกำรวิพำกษ์หลักสูตร ในหมวดที่ 4 

ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน และกำรประเมินผล ที่สำมำรถเชื่อมโยงให้เห็นว่ำหลักสูตรตอบสนอง

ควำมต้องกำรได้ เช่น นิสิตมีควำมรู้ และทักษะทำงกำรบริหำร มีภำวะผู้น ำ มีทักษะในกำรสื่อสำร กำร

ท ำงำนเป็นทีมตลอดจนกำรมีบุคลิกภำพที่ เหมำะสม เหล่ำนี้สำมำรถเชื่อมโยงกับผลกำรเรียนรู้             

ที่คำดหวังทั้ง 7 ด้ำนของหลักสูตรได้ 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. ละเอยีดของหลักสูตร (มคอ. 2)หมวดท่ี 4 (หนำ้ 41) กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแตล่ะด้ำน  

2. ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

3.  แบบรำยงำนผลกำรพจิำณำรำ่งหลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 

 

 

 



8 

 

AUN 3.โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร (Program Structure and Content) 
 

ค าอธิบาย 

 หลักสูตรพึงมีความทันสมัย ทุกรายวิชามีความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ให้แก่กันเพื่อน าไปสู่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ของมหาวิทยาลัย จ านวนรายวิชาในหลักสุตรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาทั่วไปหรอืพืน้ฐานกับ

รายวิชาที่สร้างทักษะหรือความเฉพาะทางมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชาพื้นฐาน 

รายวิชาเฉพาะทาง จนถึงรายวิชาบูรณาการ โครงงาน หรือการศึกษาอิสระ และวิทยานิพนธ์ การจัด

โครงสรา้งหลักสูตรแสดงถึงทั้งความกว้างและความลึกเชิงวิชาการที่กระจายสู่รายวิชาในหลักสูตร 
 

เกณฑ์ย่อย 

3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลกัสูตร 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 เนื้อหาของหลักสูตรแสดงสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะ

ท่ัวไป กับความรู้และทักษะเฉพาะทาง[1] 

  √     

3.2 หลักสูตรมคีวามสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวทิยาลัย [2]   √     

3.3 แตล่ะรายวชิาในหลักสูตรมสี่วนร่วมชัดเจนในการท าให้บรรลุผลการเรียนรู้

ท่ีคาดหวัง [3] 

  √     

3.4 หลักสูตรมอีงคป์ระกอบท่ีชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมีการบูรณาการ

เนื้อหาระหวา่งรายวชิา [4] 

  √     

3.5 หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงท้ังความกว้างและความลึกทางวิชาการ [5]   √     

3.6 หลักสูตรประกอบด้วยรายวชิาพื้นฐาน รายวชิาระดับกลางจนถึงรายวชิา

เฉพาะทาง รวมถงึการท าโครงงาน หรอืวิทยานพินธ์ [6] 

  √     

3.7 เนื้อหาของหลักสูตรมคีวามทันสมัย [1]   √     

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 4 

 

 

เกณฑ์ข้อที่ 1 เน้ือหาของหลักสูตรแสดงสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป  

                  กบัความรู้เฉพาะทาง [1]  

โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป กับความรู้เฉพาะทาง       

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สกอ.)ซึ่งได้ระบุ             

ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 2)โดยก าหนดให้โครงสร้างหลักสูตร มีหน่วยกิตรวมทั้งหมด ทั้งหมด  

40(3) หนว่ยกิตดังรายละเอียดในตารางตอ่ไปนี้ 
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ตารางจ าแนกหนว่ยกิตของหลักสูตร 

 

เกณฑ์ข้อที่ 2 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [2] 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศกึษา ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย

และวิทยาลัยการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและการพัฒนา

องค์การ  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ด้านการค้นคว้าและวิจัย สามารถน าความรู้ไปพัฒนา

องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองตอ่ไปได้   

 เนื้อหาของหลักสูตรสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะทาง

ปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเห็นได้

จากการมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเน้นความรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพและความรู้เบื้องต้นในการท า

วิจัยผ่านการศึกษาอิสระ เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญในวิชาชีพ เนื้อหาวิชายังมีส่วนในการสร้างความ

ตระหนักในความส าคัญของการบริหารการศึกษาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาขององค์กร 

สังคม และประเทศ เช่น วิชาหลักการบริหารการศึกษาขั้นสูง วิชาสถิติเพื่อการวิจัย วิชาบูรณาการ

ล าดับ

ที ่

 

 

รายการ 

เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2550 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2555 

แผน ก  

แบบ  

ก1 

แผน ก  

แบบ  

ก2 

แผน 

ข 

แผน ก  

แบบ  

ก1 

แผน ก  

แบบ  

ก2 

แผน 

ข 

แผน ก  

แบบ  

ก1 

แผน ก  

แบบ  

ก2 

แผน 

ข 

1 งานรายวิชา

(Coursework)ไมน่อ้ยกว่า 
 12 30  28 34  28 34 

1.1  หมวดวชิาพื้นฐาน     9 9  9 9 

1.2  หมวดวชิาเฉพาะ

ด้านไม่น้อยกวา่ 
    19 25  19 25 

1.2.1 วชิาเอกบังคับ 

ไมน่อ้ยกว่า 
    10 10  13 13 

1.2.2 วชิาเอกเลอืก 

ไมน่อ้ยกว่า 
    9 15  6 12 

2 วิทยานิพนธ์ไมน่้อยกว่า 36 12  40 12  40 12  

3 การค้นคว้าด้วยตนเอง   3-6   6   6 

4 
รายวิชาบังคับ 

ไม่นับหน่วยกิต 
   (3) (3) (3) (3) (3) (3) 

จ านวนหนว่ยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตรไมน่อ้ยกว่า 
36 36 36 40(3) 40(3) 40(3) 40(3) 40(3) 40(3) 
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ศาสตร์ทางการศึกษา วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิชานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา      

วิชาภาวะผู้น าและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศกึษา และวิชาการบริหารงานวิชาการ 

 

เกณฑ์ข้อที่ 3 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมชัดเจนในการท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ 

                  ที่คาดหวัง[3] 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาของหลักสูตรแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน

ในการท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้ง รายวิชาศึกษาทั่วไป ความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้ง

ความรู้และทักษะเฉพาะทาง โดยทุกวิชาจะแสดงภาพรวมของการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 7 

ด้าน ดังแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา          

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 

เกณฑ์ข้อที่ 4 หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน มีการบูรณาการเนื้อหา 

        ระหว่างรายวิชา[4] 

 หลักสูตรมีแผนการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในแนวดิ่ง คือ เชื่อมโยงกันในการเรียงล าดับ

รายวิชาจากรายวิชาพื้นฐาน ทั้งที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานในช้ันปี ที่ 1 และเชื่อมโยงไปสู่

รายวิชาทางการบริหารที่มีเนื้อหาขั้นสูงและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในช้ันปีที่2นอกจากนี้ยังมีความ

เชื่อมโยงในแนวนอน คือ รายวิชามีการบูรณาการเนื้อหาระหว่างกัน เช่น มีการบูรณาการรายวิชาวิจัย

และประเมินโครงการเข้าด้วยกัน โดยในช้ันปีที่ 1 จะเรียนรายวิชาวิจัยทางสังคมศาสตร์ จากนั้นจะมีวิชา

วจิัยและประเมินโครงการในชัน้ปีที่สองนอกจากนีห้ลักสูตรยังมีรายวิชาบูรณาการศาสตร์ทางการศกึษา  

 

เกณฑ์ข้อที่ 5 หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความกว้างและความลึกทางวชิาการ [5] 

 หลักสูตรมีการก าหนดรายวิชาที่ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงการครอบคลุมเนื้อหาในเชิงกว้าง

ทางดา้นวิชาพื้นฐาน ในเชิงลึกทางวิชาการอันได้แก่ วชิาทางการบริหารการศกึษา การประเมินโครงการ 

การพัฒนาองค์การ และเนื้อหาของรายวิชาที่แสดงให้เห็นถึงความกว้าง ได้แก่ รายวิชาที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ การศกึษาค้นคว้าอิสระ เป็นต้น   

 แผนการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความลึกทางวิชาการ โดยเริ่มจากรายวิชาพื้นฐานไปสู่รายวิชา   

ขั้นสูงในช้ันปีที่สูงขึ้นไป เช่น ผู้เรียนเริ่มต้นจากรายวิชา หลักการบริหารการศึกษาขั้นสูง ตามมาด้วย

รายวิชาบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา นโยบายและกลยุทธ์การศึกษา ภาวะผู้น าและการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา และการบริหารงานวิชาการ เป็นต้น   
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เกณฑ์ข้อที่ 6 หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง จนถงึรายวิชา 

         เฉพาะทาง รวมถึงการท าโครงงาน หรอืวิทยานิพนธ์ [6] 

 รายวิชาตามแผนการศกึษาในชั้นปีที่ 1 เป็นวิชาพืน้ฐานความรูท้ี่ส าคัญส าหรับการเรียนใน 

ช้ันปีที่ 2 และเป็นรายวิชาที่เฉพาะเจาะจงตามศาสตร์ทางการบริหารการศกึษา เพื่อน าความรูท้ี่ได้ไปใช้

ในการปฏิบัติงานต่อไป 

 

เกณฑ์ข้อที่ 7 เน้ือหาของหลักสูตรมีความทันสมัย[7] 

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) มีการก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 3 ปี เมื่อสอน

เสร็จแต่ละภาคการศึกษา มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) และการ

ปรับปรุงรายวิชาในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ของรอบภาคการศกึษาถัดไปใหท้ันกับเหตุการณ์

ปัจจุบัน 

นอกจากนี้มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยมากขึ้นในทุกรายวิชา 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 
 

1. 1.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวด 3.1 หลักสูตรข้อย่อย 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

(หนา้ 14)ข้อยอ่ย 3.1.4 แผนการศกึษา (หน้า 20)ข้อยอ่ย 3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา (หนา้ 25) 

2. 2.1 รายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ข้อ 11 สถานการณภ์ายนอกหรือการ

พัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ข้อ 12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 

ตอ่การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

3. 3.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)หมวดท่ี 4 (หน้า 47) แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

4. 4.1 ละเอยีดของหลักสูตร (มคอ. 2)หมวดท่ี 4 (หนา้ 41) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน  
 

5. 5.1 รายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 4 (หนา้ 41) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน  

5.2 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ. 3)  

6. 6.1 รายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดท่ี 3 ข้อย่อย 3.1.5 ค าอธิบายรายวชิา 

7. 7.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2551 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

7.2 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3)  

7.3 รายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา (มคอ. 5) 

 

 

 



12 
 

AUN.4กลยุทธ์การเรียนการสอน 

ค าอธิบาย 

 คณาจารย์ในหลักสูตรพึงร่วมกันพิจารณาและก าหนดกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอน        

ที่ชัดเจนของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ ( Quality learning) ของผู้เรยีน 

 กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีหลากหลายตามลักษณะของรายวิชา ควรมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเพื่อ

ท าให้เกิดความตื่นตัว ความอยากเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะเรียนและรับความรู้ใหม่ ๆ รู้จักประสาน

ความรู้เก่าและใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ รู้จักการแก้ปัญหา เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีกระบวนการ

ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อาจารย์ควรสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น ร่วมมือ

กันและฝึกความเป็นผู้ใฝรู่้ตลอดชวีิต ( Lifelong learners) 
 

เกณฑ์ย่อย 

4 กลยุทธ์การเรียนการสอน 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 ผู้สอนหรือภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนและการสอนท่ีชัดเจน [5]   √     

4.2 กลยุทธ์การเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถใช้

ความรู้ในเชงิวชิาการ [2,6] 

   √    

4.3 กลยุทธ์การเรียนการสอนท่ีใช้ค านึงถึงผู้เรียนและกระตุ้นการเรียน

อย่างมคีุณภาพ [3,4] 

   √    

4.4 กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

และสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้ [1] 

  √     

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 4 

 

เกณฑ์ข้อที่ 1 ผู้สอนหรอืภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ชัดเจน [1] 

ผูส้อนระบุกลยุทธ์การจัดการเรยีนการสอนที่ชัดเจนทั้งในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยการจัดการเรียนการสอนจะต้องค านึงถึงผลการพัฒนาผล

การเรียนรูใ้นแต่ละด้านซึ่งได้มกีารก าหนดไว้อย่างชัดเจน  

 

เกณฑ์ข้อที่ 2 กลยุทธ์การเรยีนการสอนท าให้ผู้เรยีนได้ความรู้และสามารถใช้ความรู้ 

                  ในเชิงวิชาการ [2] 

 กลยุทธ์การสอนที่อาจารย์ผู้สอนได้ระบุไว้อย่างชัดเจนมีความเชื่อมโยงกับความรู้และ

ความสามารถในการใช้ความรู้ในเชิงวิชาการของผู้เรียนได้ โดยสาขาวิชาสามารถพิจารณาจากแนวกล

ยุทธ์การสอนที่สัมพันธ์กับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน นอกจากนี้ สาขาวิชาสามารถติดตาม

ผลของกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้ความรู้ในเชิงวิชาการว่าได้น าไปใช้ในการปฏิบัติจริง        
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อาทิ รายวิชาการศกึษาค้นคว้า และเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ววิทยาลัยการศกึษายังสามารถพิจารณา

จากความพึงพอใจนายจ้างได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

เกณฑ์ข้อที่ 3 กลยุทธ์การเรยีนการสอนที่ใช้ค านึงถึงผู้เรยีนและกระตุ้นการเรียนรู้ 

         อย่างมีคุณภาพ [3] 

อาจารย์ผู้สอนใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนโดยค านึงถึงการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่นิสิต     

จะได้รับ ตลอดจนการกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ การเรียนรู้ที่จะได้รับซึ่งประกอบด้วยด้าน

คุณธรรมจริยธรรมทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จะมีกลยุทธ์การสอนและ        

การกระตุน้ที่หลากหลายโดยขึ้นอยู่กับผลการเรียนรู้ที่จะได้รับ  

กลยุทธ์ที่ ใช้ ในการเรียนการสอนเพื่ อ ให้บรรยากาศการเรียนรู้ เป็ น ไปอย่ าง                    

มีประสิทธิภาพน้ัน ผู้สอนได้มอบหมายให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย     

ทั้งการท างานเป็นทีม  การน าเสนอรายงานการศึกษาค้นคว้า รวมถึงการศึกษาดูงาน ทั้งนี้ กลยุทธ์     

การสอนที่ใช้เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงมีการเชื่อมโยงบริบทของ

ศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้การเรียนการสอนมีการบูรณาการองค์ความรู้ นอกจากนี้วิทยาลัยการศึกษา

ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผล

ประเมินผล ดังแสดงด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ในการจัดการ

เรียนรู้กับสถานศกึษาในประเทศลาว เป็นต้น 

กลยุทธ์ในการสร้างหลักสูตรที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกด้านเน้ือหารายวิชา     

แกนหลัก และระยะเวลาของภาคการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มีความยืดหยุ่นเพื่อ      

ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชาเลือกตามความต้องการชองผู้เรียน โดยเห็นได้จากหลักสูตรที่ก าหนดให้

ผู้เรียนมีวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และผู้เรียนยังสามารถเรียนวิชาเลือกเฉพาะสาขาได้        

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รวมไปถึงหมวดวิชาเลือกเสรี ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ไม่น้อยกว่า          

6 หนว่ยกิต 

กลยุทธ์การเรยีนการสอนที่ช่วยเสรมิสร้างการเรียนรู้และทักษะทางปัญญา โดยผู้สอนใช้

กลยุทธ์ที่ เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ เอื้อให้ผู้เรียนฝึกการคิดเพื่อวางแผน การแก้ไขปัญหา 

(problem-solving strategy) โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการอภิปราย การวิเคราะห์

กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังสามารถช่วยกระตุ้นการเรียนรู้

ได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียนการสอนที่ค านึงถึงผู้เรียนสามารถเห็นได้จากการก าหนดรายละเอียดใน

รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังตัวอย่างของรายวิชาต่อไปนี้  หลักการบริหารการศึกษาขั้นสูง       

การพัฒนาองค์การ และการบริหารงานวิชาการ 
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กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ส่งเสรมิการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้ผู้เรยีนตระหนักในสิ่งที่

เรียนรู้และกลยุทธ์ในการเรียนรู้ของตนเอง (Self-Learning)และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้       

ที่ผ่อนคลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดการเรียนรู้แบบอัธยาศัยโดยเห็นได้

จากกลยุทธ์การสอนที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ยกตัวอย่างเชน่ การใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ โดยผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายงานกลุ่มหรืองานที่ต้องมีการติดต่อ

ประสานงานกับบุคคลอื่น จัดหรอืส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ใหน้ิสิตมีส่วนร่วมในการ

วางแผน ด าเนินกิจกรรม รวมถึงวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงานสอนเรื่องการท างานเป็นทีม            

เช่น มอบหมายงานกลุ่ม และให้นิสิตก าหนดบทบาทและหน้าที่ของทีมงานอย่างชัดเจน และหน าเสนอ

ผลการท างานหน้าช้ันเรียนและ มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มและก าหนดโจทย์ กติกา และให้ถือ

ปฏิบัติตามเป็นต้น 

 

เกณฑ์ข้อที่ 4 กลยุทธ์การเรยีนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 

         และสนับสนุนให้เกิดการเรยีนเพื่อการเรียนรู้  [4] 

กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการเรียน

เพื่อการเรียนรู้นั้นสามารถพิจารณาได้จากรายวิชาภาคปฏิบัติของหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริงและการ

น าไปใช้ในสถานการณท์ี่เหมาะสม อาทิ รายวิชาการศกึษาค้นคว้า เป็นต้น 

ผู้สอนใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้และการ

เรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้นโดยการก าหนดการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบใน มคอ. 2 และ มคอ. 3 โดยใช้กลยุทธ์การสอน โดยการมอบหมายงาน

กลุ่มหรืองานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นสอนเรื่องการท างานเป็นทีมมอบหมายงาน

กลุ่มหรอืเดี่ยว เป็นต้น 

นอกจากนี้ ผู้สอนยังสามารถใช้กลยุทธ์ในเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและ

สะท้อนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองโดยเห็นได้จากกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการ

เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา โดยเน้นการจัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ การ

น าเสนอและสะท้อนผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนองการเรยีนรู้ได้อย่างแท้จริง 
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AUN.5 การประเมินนิสิต 
 

ค าอธิบาย 

การประเมินนิสิตจัดเป็นกลไกที่ส าคัญในการจัดการศึกษา ผลลัพธ์การประเมินส่งผลโดยตรง   

ต่ออนาคตของนิสิต หลักสูตรพึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์จากการประเมินสะท้อนให้เห็นได้ทั้งความส าเร็จ    

ของผู้สอนในการจัดการเรยีนการสอนและความส าเร็จของนิสิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หลักสูตรพึงพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์และวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชา            

และก าหนดล่วงหน้าก่อนการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการที่เหมาะสมให้นิสิตสามารถอุทธรณ์

ผลการประเมินได้ 

ความชัดเจนของการประเมิน ควรแสดงทั้งเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน และช่วงเวลาการ

ประเมินโดยอย่างนอ้ยควรครอบคลุมรายละเอียดต่อไปนี้ 

เกณฑ์และวิธีการประเมินนิสิต ควรมีความหลากหลายตามลักษณะวิชา การจัดการเรียนการ

สอน ตลอดจนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยก าหนดอย่างชัดเจนในหลักสูตร และแสดงไว้ในแต่ละ

รายวิชาของหลักสูตรนั้นๆ รวมทั้งมีการระบุน้ าหนักของการประเมินไว้ในรายวิชา ซึ่งต้องเปิดเผยให้

นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องรับรู้ได้ โดยสามารถยืนยันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงธรรมของ

เกณฑแ์ละวิธีการประเมนิ  

ทั้งวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินควรมีการพิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ให้มีความ

เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการคดิสร้างแนวทางประเมนิใหม่ๆ 

ช่วงเวลาของการประเมิน ครอบคลุมตั้งแต่การรับเข้าศึกษา การติดตามความก้าวหน้าของการ

เรียน และการประเมินก่อนส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ควรก าหนดช่วงเวลาของการประเมินให้รับรู้ล่วงหน้า

และสะท้อนผลการประเมินกลับยังผูถู้กประเมินเพื่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา 

การรับรองผลการประเมิน มีขั้นตอนการด าเนินการที่แสดงไว้อย่างชัดเจนในการพิจารณาและ

รับรองผลการประเมินที่ได้ โดยเน้นใหเ้ห็นการสรุปผลเพื่อสู่การปรับปรุงหรอืพัฒนาต่อไป 
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เกณฑ์ย่อย 

5 การประเมินนสิิต 1 2 3 4 5 6 7 

5.1 มกีารประเมินตัง้แตก่ารรับเข้า การตดิตามความกา้วหนา้

ระหว่างศึกษาและเมื่อส าเร็จการศกึษา 

   √    

5.2 การประเมินมเีกณฑ์อ้างองิ    √    

5.3 การประเมินใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย    √    

5.4 การประเมินสะทอ้นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและเนือ้หาของ

หลักสูตร [3] 

   √    

5.5 เกณฑ์ท่ีใชป้ระเมินมคีวามชัดเจนและเป็นท่ีรับรู้ [3,6]    √    

5.6   วธีิการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร [4]    √    

5.7   มาตรฐานท่ีใชใ้นการประเมินมคีวามชัดเจนและคงเส้นคงวา    √    

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 4 

 

5.1 มีการประเมินตั้งแต่การรับเข้า การติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษา และเมื่อส าเร็จ 

     การศึกษา 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนตั้งแต่รับเข้า ระหว่างเรียน และเมื่อส าเร็จ

การศกึษา ดังนี้ 

 5.1.1 การประเมนิผู้เรยีนตั้งแต่รับเข้า 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สมัครเข้าศึกษาระดับ

ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยพะเยาต้องมีผลการทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้อง มีการทดสอบภาษาอังกฤษ 

และมีการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ที่จะได้ผ่านเข้ามาศกึษาจะต้องผา่นการทดสอบครบทั้ง 3 ด้าน 

 5.1.2 การตดิตามความก้าวหน้าระหว่างการศกึษา 

 หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิตได้ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนิสิต

ระหว่างการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรด้วยวิธีการทดสอบย่อย การทดสอบกลางภาค

การศึกษา และการทดสอบปลายภาคการศึกษา ทั้งนี้การทดสอบย่อยหรือการทดสอบประจ าภาค

การศึกษาเป็นการทดสอบเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยการน าผลการทดสอบมาเป็นแนวทางในการพัฒนา

ผูเ้รียนตามศักยภาพและรายงานผลในการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) อกีด้วย 

นอกจากนี้วิทยาลัยการศึกษายังได้จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตและติดตาม

ความก้าวหน้าระหว่างการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถใช้งานระบบทะเบียนออนไลน์ เพื่อ

ด าเนินการให้ค าปรึกษา ฝากข้อความ ติดตามรายงานผลการเรียน ตลอดจนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

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

 

 

http://www.reg.up.ac.th/
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 5.1.3 การประเมินผู้เรยีนเมื่อส าเร็จการศกึษา 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดให้นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาต้องมีผลการทดสอบความรู้

ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการเข้ารับการทดสอบวัด

ความรู้ภาษาอังกฤษ หรือสอบผ่านรายวิชา English for Master Level Studies หรือรายวิชาที่หลักสูตร

ก าหนด นอกจากนี้ยังได้ก าหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ก่อนจบการศึกษาด้วย ทั้งนี้หลังจากนิสิต

ส าเร็จการศกึษามีการตดิตามบัณฑติด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ 

 1. ตรวจสอบภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน
ด้านขอระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

 2. ตรวจสอบความพึงพอใจนายจ้าง โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน

บัณฑติที่จบการศกึษาและปฏิบัติงาน หลังจากจบการศกึษาแล้วอย่างนอ้ย 1 ปี 
 

ล าดับที ่ หลักฐาน 
 

1. คู่มอืนิสติระดับบัณฑิตศกึษา 

2. การด าเนนิการของรายวชิา (มคอ.5) 

 

5.2 การประเมินมีเกณฑ์อ้างอิง 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตไว้ใน มคอ. 

2 และ 3 โดยอ้างอิงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ.2553 

หมวดที่ 3 การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ 20 การวัดและการประเมินผลการศึกษา โดยท าการ

ประเมินผลการเรียนรูข้องนิสิตทั้งแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม ก าหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, 

D และ F ที่แสดงผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา เช่น นิสิตจะได้ค่าระดับขั้น

จากคะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชาแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้ 
  

คะแนน ระดับขัน้ ความหมาย 

80 – 100 A ดีเยี่ยม Excellent 

75 – 79 B+ ดีมาก Very good 

70 - 74 B ด ี Good 

65 – 69 C+ ดีพอใช ้ Fairly good 

60 - 64 C พอใช ้ Fair 

55 - 59 D+ อ่อน Poor 

50 - 54 D ออ่นมาก Very poor 

0 - 49 F ตก Failed 
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ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. คู่มอืนิสติระดับบัณฑิตศกึษา  

2. รายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.2) 

2. รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) 

 

5.3 การประเมินใช้วธิีการที่หลากหลาย 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (มคอ. 2 ) ได้ก าหนดวิธีการ

ประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่หลากหลายในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพดังนี้ 

 5.3.1 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 

  1) สอบถามนสิิตถึงความเข้าใจหรอืความคิดเห็นถึงพฤติกรรมหรอืแนวปฏิบัติที่ดี 

เพื่อส่งเสริมความมคีุณธรรมจริยธรรม 

  2) ประเมินพฤติกรรม และตรวจสอบการเข้าเรียน การส่งงาน การปฏิบัติตนในชั้นเรียน 

การสอบรวมถึงประเมินจากผลงานของนิสิต ต้องเป็นผลจากความสามารถของนิสิตเอง ไม่ควรมีการ

ลอกเลียนแบบความคิดของผูอ้ื่น 

  3) ประเมินจากพฤติกรรมและปฏิบัติตนในการเข้าช้ันเรียน 

  4) ประเมินผลงานจากงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

 5.3.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

  1) การสอบข้อเขียนในการทดสอบย่อยหรือสอบกลางภาคและปลายภาค 

  2) การสอบปากเปล่า ในรูปแบบของการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน การเล่นบทบาท

สมมุต ิการโต้วาที การอภิปราย การแสดงละคร การถามตอบ เป็นต้น 

  3) การจัดท ารายงานผลการค้นคว้า และ/หรือผลการวิจัย การน าเสนอโครงงาน 

  4) การน าเสนอผลงานทางการจัดบอร์ดนิทรรศการ 

  5) การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณจ์รงิจากแหล่งฝึก 

 5.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา 

  1) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความสามารถในการสืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์

การประยุกต์ใช้ การใชห้ลักตรรกะ การแก้ปัญหา ในการทดสอบหรอืงานที่มอบหมายให้นสิิต 

 5.3.4 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

  1) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการตดิต่อประสานงาน 

  2) ผลประเมินการเรยีนการสอนในรายวิชา หรอื ผลประเมินโครงการหรือกิจกรรม 

  3) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องการท างานเป็นทีม 
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 5.3.5 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความสามารถในการสบืค้นขอ้มูลและการ 

ประเมินช้ินงานที่ได้จากการศกึษาค้นคว้า 

  2) ประเมินความถูกต้องในการใชส้ถิตแิละการตอบโจทย์ หรอืความสามารถใน 

การตคีวามค่าสถิตเิบือ้งตน้ ในบทความตา่งๆ หรอืจากงานวิจัย 

  3) ประเมินผลการน าเสนอข้อมูลที่สืบค้น 

 5.3.6 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

  1) ผลประเมินในรายวิชาหรอื ผลประเมินการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 5.3.7 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุขภาพ 

  1) สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคดิเห็นในด้านการดูแลสุขภาพ 

 5.3.8 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้นบุคลิกภาพ 

  1) สอบถามหรอืพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดวธีิการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

5.4 การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและเน้ือหาของหลักสูตร 

 ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจึงได้ก าหนดให้มีประเมินผลการเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการ

สอน และหลังการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อใหก้ารประเมินสามารถสะท้อนผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรทั้ง 7 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุนทรียภาพ สุขภาพและ

บุคลิกภาพดังแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา  

ทั้งนี้ผู้สอนได้ก าหนดเนื้อหาและวิธีการวัดผลประเมินในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ

เอกสารประกอบการสอน อีกทั้งได้ก าหนดให้มีผังแบบทดสอบ (Test blueprint) เพื่อให้การประเมินผล

ครอบคลุมและสะท้อนผลการเรียนที่หลักสูตรก าหนด 

ในรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรยังมีการประเมินผลการเรียนรู้โดยนิสิตเพื่อให้นิสิตได้

สะท้อนและรายงานผลการเรียนรู้ที่ตัง้ไว้ของแตล่ะรายวิชา 
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ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. ละเอยีดของหลักสูตร (มคอ. 2)หมวดท่ี 4 (หนา้ 41) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 
 

2. รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ. 3)  

 

5.5 เกณฑ์ที่ใช้ประเมนิมีความชัดเจนและเป็นท่ีรับรู้ 

 ผูส้อนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรได้แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนทราบก่อน

การจัดการเรียนการสอน ทั้งได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) [1] 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 
 

1. รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ. 3)  

 

5.6 วธิีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรได้ใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ [1] ที่หลากหลาย          

เช่น การท าแบบทดสอบ การท ารายงาน การท าโครงงาน การน าเสนอผลงาน โดยผู้สอนเลือกหรือ

ออกแบบการประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ นิสิตมีความรู้และทักษะในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษในวิชาชีพได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมและเทคโนโลยีในปั จจุบัน 2) มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและ 3) มีความสามารถในการปรับตัวและท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างเหมาะสม โดยมีการระบุอย่างชัดเจนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
  

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดวธีิการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

5.7 มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้นคงวา 

 ผู้สอนท าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.3 [1] และเกณฑ์

สัดส่วนคะแนนระหว่างการทดสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษาที่ผู้สอนได้แจ้งให้

ผู้เรียนก่อนจัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละรายวิชาได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพจิารณาผลการเรียนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

รายวิชาที่ออกข้อสอบแบบปรนัยบางรายวิชาในหลักสูตร เช่น ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

ภาษาอังกฤษพัฒนา ทักษะภาษาไทย เป็นต้น โดยสามารถใช้เครื่องตรวจข้อสอบของมหาวิทยาลัยซึ่งมี

การวิเคราะหค์ุณภาพ และมีการวิเคราะหเ์กณฑก์ารให้คะแนนขอ้สอบแบบอัตนัย 
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ในด้านความชัดเจนของระบบตรวจสอบผลการเรียน นิสิตสามารถติดตามได้จากระบบ 

reg.up.ac.th หรอืสามารถยื่นค ารอ้งขอตรวจสอบผลการสอบหรอืผลการตรวจขอ้สอบได้  

นอกจากการประเมินในรายวิชาทั่วไปแล้ว การประเมินผลในรายวิชาการฝึกงานมีการ

ก าหนดใหผู้้เรียนต้องได้รับการประเมินผลการฝึกงานจากสถานประกอบการและจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ฝกึงานโดยการน าเสนอผลการฝึกงานอย่างเป็นทางการทุกปีการศึกษา 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ. 3) 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2553 
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ล าดับที่ หลักฐาน 
 

1.   1.1 รายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.2) 

  1.2 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ. 3) 

  1.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน ข้อ2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน ข้อย่อย 2.4 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(หนา้ 44) 

2.   2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน ข้อ2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน ข้อยอ่ย 2.4 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(หนา้ 44) 

3.   3.1 รายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ. 2)หมวดท่ี 4  

  3.2 รายละเอยีดของรายวิชามคอ. 3 แผนการสอนข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ข้อ

ยอ่ย 2.3 กลยุทธ์การสอนท่ีใชใ้นการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา (หน้า 43)  

ข้อยอ่ย 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (หน้า 44)  

4. 4.1 รายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.2) 

4.2 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ. 3) 
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AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 

ค าอธิบาย 

ผู้สอนมีความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร คุณภาพของผู้สอนขึ้นกับคุณวุฒิ

การศึกษาที่ตรงกับหลักสูตรที่สอน ความเข้าใจ ความช านาญ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ที่สอน ทักษะ

ในการถ่ายทอด ความรู้แก่นิสิต รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถน าผลการประเมินการสอน

มาปรับปรุงพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ ที่ก าหนดคุณภาพ

ของบุคลากรสายวิชาการ 

เกณฑ์ย่อย 

6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 1 2 3 4 5 6 7 

6.1   บุคลากรมคีวามสามารถในงานของตน    √    

6.2   มบุีคลากรเพียงพอท่ีจะท างานตามกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นหลักสูตร    √    

6.3   การสรรหาบุคลากรและการเลือ่นต าแหนง่เป็นไปตาม

ความสามารถเชงิวชิาการ 

   √    

6.4   มกีารก าหนดบทบาทและความสัมพันธ์เชงิหนา้ที่ระหว่าง

บุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจตรงกัน 

   √    

6.5 มกีารมอบหมายงานเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 

   √    

6.6   มภีาระงานบุคลากรและระบบจงูใจที่สนับสนุนคุณภาพการ

เรียนการสอน 

   √    

6.7   มกีารก ากับดูแลความรับผิดชอบตอ่งานในหน้าท่ีของ

บุคลากร 

   √    

6.8   มกีระบวนการทบทวน ปรึกษาหารอื และปรับการ

มอบหมายงาน 

   √    

6.9  มกีารวางแผนและปฏิบัตติามแผนในเร่ืองการสิ้นสุดการจ้าง 

และการเกษยีณอายุงาน  

   √    

6.10 มรีะบบการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ    √    

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 4 

 

6.1 บุคลากรมีความสามารถในงานของตน 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา มีบุคลากรในต าแหน่งผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษ และอาจารย์ ที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถตามภาระงานในต าแหน่งอาจารย์ 

[1] อาจารย์ผูส้อนทุกคนมีรายวิชาที่รับผิดชอบสอน มีภาระงานสอน และมีแผนพัฒนารายบุคคลในการ

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ [2] โดยวิทยาลัยการศึกษา มีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์

เพิ่มพูนความรูค้วามสามารถที่เกี่ยวข้องทุกปี  [3] 
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อาจารย์ประจ าหลักหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จ านวน 5 คน มีคุณสมบัติตามเกณฑ ์

สกอ. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต[4] และผ่านการ

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่จากวิทยาลัยการศกึษาเพื่อเตรียมความพรอ้ม  [5] 

 
ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. เกณฑ์ภาระงานอาจารย์ วทิยาลัยการศกึษา  

2. แผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ วทิยาลัยการศึกษา 

3. รายงานการจัดสรรงบประมาณ (Block Grant) และการใชจ้่ายประจ าป ีของคณาจารยว์ทิยาลัยการศึกษา 

4. ค าสั่งแต่งต้ังและรายละเอยีดคณุสมบัตขิองอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

5. โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่วทิยาลัยการศึกษา 

 

6.2 มีบุคลากรเพียงพอที่จะท างานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร    

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตมีบุคลากรเพียงพอที่จะท างานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าสาขาวิชามีภาระการสอน อย่างน้อย 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์แต่ไม่เกิน 15 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์โดยค านึงอัตราก าลังตอ่ภาระงาน [1] 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. ตารางสรุปอัตราก าลัง (FTES) บุคลากรวทิยาลัยการศึกษา  

 

6.3 การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนต าแหน่งเป็นไปตามความสามารถเชิงวชิาการ  

 บุคลากรของแต่ละสาขาวิชาในวิทยาลัยการศึกษาได้ผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรตาม

ความสามารถเชิงวิชาการ การสรรหาบุคลากรเริ่มจากการพิจารณาเกณฑ์อัตราก าลังของแต่ละ

สาขาวิชา [1]เมื่อขาดอัตราก าลัง วิทยาลัยการศึกษาจะด าเนินการขออัตราจากมหาวิทยาลัย            

และมหาวิทยาลัยพะเยาจะประกาศรับสมัครอาจารย์ [2] โดยพิจารณาจากคุณวุฒิตามสาขาวิชา          

ที่เกี่ยวข้อง และการสอบสอนโดยคณะกรรมการประเมินที่วิทยาลัยการศึกษาแต่งตั้ง [3] ซึ่งสามารถ

พจิารณาได้จากความสามารถเชิงวิชาการและบุคลิกภาพและทัศนคติ[4] 

 การเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรเป็นไปตามความสามารถเชิงวิชาการโดยบุคลากรทุกหลักสูตร

ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยพะเยาระเบียบเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ [5] 
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ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. ตารางสรุปอัตราก าลัง (FTES) บุคลากรวทิยาลัยการศึกษา  

2. ประกาศรับสมัครอาจารย์วทิยาลัยการศึกษา 

3. ค าสั่งแต่งต้ังการสอบสอนคัดเลอืกเป็นอาจารย์ประจ าวทิยาลัยการศึกษา 

4. แบบประเมินการสอบสอนคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจ าวทิยาลัยการศึกษา 

5. เกณฑ์การพิจารณาการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 

www.personnel.up.ac.th/Main/Process_Rule.aspx 

 

6.4 มีการก าหนดบทบาทและความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ระหว่างบุคลากรอย่างชัดเจน  

      และเป็นท่ีเข้าใจ  

 บุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยการศกึษาทุกหลักสูตรมเีกณฑ์ภาระงานในต าแหน่งผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษ และอาจารย์ [1] วิทยาลัยการศกึษามีการแตง่ตั้งหัวหน้าสาขาวิชา[2]ซึ่งได้รับการ

ก าหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. เกณฑ์ภาระงานผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษ และเกณฑ์ภาระงานอาจารย์  

2. ค าสั่งแต่งต้ังหัวหนา้สาขาวิชา 

 

6.5 มีการมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 

 บุคลากรทุกหลักสูตรของวิทยาลัยการศึกษา ได้รับมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ แต่ละหลักสูตรจะมีการประชุมเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบ ภาระงาน โดยมีการ

ก าหนดเกณฑแ์ละบุคลากรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา [1] การจัดการเรียนการสอนประจ ารายวิชา ทั้งระดับ

ปริญญาตรี โท และเอก [2]การเป็นผู้จัดการรายวิชา[3]การเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา[4] การเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาการศกึษาอิสระ [5]การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง [6]วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและ

เอก [6] 
 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. เกณฑ์การเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาและค าสั่งแต่งต้ัง  

2. รายงานการประชุมการจัดตารางสอนอาจารย์ของวทิยาลัยการศึกษา 

3. รายงานการประชุมการก าหนดผู้จัดการรายวชิา 

4. เกณฑ์อาจารย์บัณฑิตศกึษา 

5. รายงานการประชุมการก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาการศกึษาอสิระ 

6. รายงานการประชุมการก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาการศกึษาค้นคว้าดว้ยตนเอง 

7. เกณฑ์อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ระดับบัณฑิตศกึษา 
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6.6 มีภาระงานบุคลากรและระบบจูงใจที่สนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน  

 บุคลากรทุกหลักสูตรในวิทยาลัยการศึกษา มีภาระงานและระบบจูงใจที่สนับสนุนคุณภาพการ

เรียนการสอนโดยมีนโยบายการสนับสนุนงบประมาณการสอนเกินภาระงานที่ก าหนด และมีการ

ก าหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร ในการเข้าร่วม ประชุม อบรมสัมมนา 

ปีละ 15,000 บาท [1]  

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รายงานการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเข้าร่วม ประชุม อบรมสัมมนา (Block Grant)  

 

6.7 มีการก ากับดูแลความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของบุคลากร     

 ทุกหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาจะมีการก ากับดูและความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของ

บุคลากรในระดับหลักสูตรโดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร [1] บุคลากรในแต่ละสาขาวิชาจะมีหัวหน้า

สาขาวิชาก ากับดูแล [2] ร่วมกับรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีแต่ละฝ่าย [3] โดยมีผู้ก ากับดูแลสูงสุด      

ในแตล่ะคณะคือคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศกึษา[4] และคณบดี [5] 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  

2. ค าสั่งแต่งต้ังหัวหนา้สาขาวิชา 

3. ค าสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดีและรองคณบดีวทิยาลัยการศึกษา 

4. ค าสั่งแต่งต้ังกรรมการประจ าวทิยาลัยการศึกษา 

5. ค าสั่งแต่งต้ังคณบดีวทิยาลัยการศกึษา 

    

6.8 มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารอื และปรับการมอบหมายงาน   

 การบริหารงานบุคลากรสายวิชาการของวิทยาลัยการศึกษามีกระบวนการทบทวน 

ปรึกษาหารอืในระดับหลักสูตร สาขาวิชา และกรรมการประจ าวิทยาลัยการศกึษา 

ในระดับหลักสูตร จะมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร [1] และในระดับวิทยาลัยการศึกษา

จะมีการประชุมบุคลากรทั้งคณะภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง [3] และการประชุมคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัยการศกึษาเดือนละ 1 ครั้ง [4] 
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ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

2. รายงานการประชุมสาขาวิชา 

3. เอกสารประกอบการประชุมบุคลากรวทิยาลัยการศึกษา 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลัยการศึกษา 

 

6.9 มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องการสิ้นสุดการจ้าง และการเกษียณอายุงาน 

 บุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยการศึกษาได้แก่ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ [1] และอาจารย์

[2]มีระยะเวลาการท างานและการสิ้นสุดการจ้าง ตลอดจนการเกษียณอายุงานตามพระราชบัญญัติ 

ระเบียบ และขอ้บังคับมหาวทิยาลัยพะเยา [3] 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพเิศษ  

2. สัญญาจ้างอาจารย์ประจ า 

3. พระราชบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6.10 มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ        

 บุคลากรสายวิชาการทุกหลักสูตรของวิทยาลัยการศึกษาได้รับการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 

ดังตอ่ไปนี ้

 1. การประเมินภาระงาน ส าหรับบุคลากรในระยะทดลองงาน 5 ปีแรก โดยส่งรายงานภาระงาน

รอบ 6 เดือน รวมเป็น ปีละ 2 ครัง้ [1] 

 2. การประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสิต ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และ         

ใช้รายงานการประเมนิผลดังกล่าวมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป [2] 

 3. การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยหัวหน้าสาขาวิชาประเมินภาระงานและพฤติกรรมการ

ท างานของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อเสนอการเลื่อนขัน้เงินเดือน [3] 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. เอกสารการประเมินภาระงานอาจารย ์ระยะทดลองงาน  

2. รายงานการประเมินการสอน และ มคอ.5 การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

3. รายงานภาระงานอาจารย์ประจ าเสนอตอ่วทิยาลัยเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดอืน 
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

ค าอธิบาย 

บุคลาการสายสนับสนุนมีความส าคัญในการช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี

คุณภาพ จึงเป็นสิ่ งจ าเป็นที่บุ คลากรสายสนับสนุนต้องมีคุณสมบัติ เหมาะสมตรงกับงาน                     

มีความสามารถ และมีจ านวนที่เพียงพอ 

เกณฑ์ย่อย 

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ 1 2 3 4 5 6 7 

7.1 บุคลากรห้องสมุดมีความสามารถและมีจ านวนเพยีงพอท่ีจะ

ให้บริการอยูใ่นระดับท่ีน่าพอใจ 

  √     

7.2 บุคลากรห้องปฏบัิตกิารมคีวามสามารถและมจี านวนเพยีง

พอท่ีจะให้บริการอยูใ่นระดับท่ีน่าพอใจ 

 √      

7.3 บุคลากรด้านคอมพวิเตอร์มีความสามารถและมจี านวนเพยีง

พอท่ีจะให้บริการอยูใ่นระดับท่ีน่าพอใจ 

 √      

7.4 บุคลากรงานบริการนิสติมคีวามสามารถและมีจ านวนเพยีง

พอท่ีจะให้บริการอยูใ่นระดับท่ีน่าพอใจ 

  √     

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 2 

 

7.1 บุคลากรห้องสมุดมีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บรกิารอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีจ านวน 17 คน โดยมีเกณฑ์

การก าหนดภาระงานที่เหมาะสม [1]และเพียงพอต่อจ านวนนิสติ [2]โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ

ในระดับดี [3] 
 

ล าดับที ่ หลักฐาน 
 

1. เกณฑ์การมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 

2. รายงานอัตราส่วนบุคลากรตอ่จ านวนนสิิต 

3. ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 

7.2 บุคลากรห้องปฏิบัติมีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับ 

     ที่น่าพอใจ 

วิทยาลัยการศกึษามีหอ้งปฏิบัติการสอนซึ่งมีบุคลากรดูแลหอ้งปฏิบัติการสอน จ านวน 1 คน 

โดยมีเกณฑก์ารก าหนดภาระงานที่เหมาะสม [1]และเพียงพอต่อจ านวนนิสติ [2]โดยมีผลการประเมิน

ความพึงพอใจในระดับดี[3] 
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ล าดับที ่ หลักฐาน 
 

1. เกณฑ์การมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรห้องปฏบัิตกิารสอน 

2. รายงานอัตราส่วนบุคลากรตอ่จ านวนนสิิต 

3. ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏบัิตกิารสอน 

 

7.3 บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับ 

     ที่น่าพอใจ 

บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์           

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

โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี [3] 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 
 

1. เกณฑ์การมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ 

2. รายงานอัตราส่วนบุคลากรตอ่จ านวนนสิิต 

3. ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการด้านคอมพวิเตอร์ 

 

7.4 บุคลากรงานบรกิารนิสิตมีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับ 

      ที่น่าพอใจ 

วิทยาลัยการศกึษามีบุคลากรด้านงานบริการนิสติ ด้านกิจการนสิิต จ านวน 2 คน และบุคลากร

งานบริการนสิิตด้านวิชาการ จ านวน 2 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อจ านวนนิสิต โดยมีเกณฑก์ารก าหนดภาระ

งานที่ไม่เหมาะสม [1]และไม่เพียงพอต่อจ านวนนิสติ [2]แตม่ีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี [3] 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 
 

1. เกณฑ์การมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรงานบริการนสิิต 

2. รายงานอัตราส่วนบุคลากรตอ่จ านวนนสิิต 

3. ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บริการงานบริการนิสติ 
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AUN.8 คุณภาพผู้เรยีน 

ค าอธิบาย 

คุณภาพผูเ้รียนมีความส าคัญต่อคุณภาพบัณฑติ หลักสูตรพึงใหค้วามส าคัญต่อคุณภาพผูเ้รียน

ตั้งแตน่โยบายการรับเข้าศกึษา ตอ้งมีเกณฑ์การรับเข้าที่ชัดเจน และมีการพิจารณาทบทวนอย่าง

สม่ าเสมอ 

หลักสูตรพึงจัดท าข้อมูลของผู้ที่สมัครเข้าศกึษา ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าศกึษาในปีที่ 1 ของทุก

ปี และขอ้มูลผู้เรยีนทั้งหมดในหลักสูตรทุกชั้นปี เพื่อใช้ก าหนดนโยบายการรับเข้าศกึษาในแต่ละปี 

เกณฑ์ย่อย 

8 คุณภาพผู้เรียน 1 2 3 4 5 6 7 

8.1 มนีโยบายในการรับผู้เรียนเข้าศึกษาที่ชัดเจน    √    

8.2 มกีระบวนการในการรับเข้าศึกษาที่เหมาะสม    √    

8.3 ภาระการเรียนของผู้เรียนมคีวามสอดคล้องกับภาระการเรียนท่ี

ระบุไว้ในหลักสูตร 

   √    

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 4 

 

8.1 มีนโยบายในการรับผู้เรยีนเข้าศึกษาที่ชัดเจน 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษามีนโยบาย

การรับเข้าตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา [1]โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ที่สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยพะเยาต้องต้องมีผลการทดสอบ

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา มีการทดสอบภาษาอังกฤษ และมีการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ที่จะได้ผ่าน

เข้ามาศกึษาจะต้องผา่นการทดสอบครบทั้ง 3 ด้าน 

 

8.2 มีกระบวนการในการรับเข้าศึกษาที่เหมาะสม 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการรับเข้าที่เหมาะสม ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาโดยมหาวิทยาลัยพิจารณาเอกสารการ

สมัครตามคุณสมบัติที่จัดท าประกาศ และมีการสอบสัมภาษณ์ เพื่ อวัดทัศนคติและบุคลิกภาพ          

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาจะมอบหมายให้แต่ละสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการสอบ

สัมภาษณ์ และเมื่อผ่านกระบวนการรับเข้าศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสอบวัดระดับความรู้

ภาษาอังกฤษ ให้กับนิสติ [1] 

ล าดับที ่ หลักฐาน 
 

1. ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเร่ืองการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

พะเยา 
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8.3 ภาระการเรียนของนิสิตมีความสอดคล้องกับภาระการเรียนท่ีระบุในหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษาเป็นไปตามตารางเรียนนิสิตที่แสดงในระบบทะเบียนออนไลน์ [1]ซึ่งตรงตามแผนการศึกษา

ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) [2] 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเร่ืองการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

พะเยา 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. ตารางเรียนนิสติหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

2. รายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 3ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการและโครงสร้างของ

หลักสูตร 
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AUN.9 การสนับสนุน และการให้ค าปรึกษา 

ค าอธิบาย 

หลักสูตรพึงให้ค ำแนะน ำและสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ ที่มีผลต่อพัฒนำกำรของนิสิต เพื่อให้มั่นใจว่ำ

นิสิตมีสภำพแวดล้อมทั้งด้ำนกำยภำพ สังคม และสภำวะจิตใจที่ดี มีกำรติดตำมพัฒนำกำรของนิสิต

อย่ำงเป็นรูปธรรมระหว่ำงที่ศึกษำอยู่ มีบันทึกผลกำรติดตำม มีระบบกำรแจ้งผลสะท้อนกลับให้นิสิต 

และหำกจ ำเป็นควรมีวิธีกำรแก้ปัญหำก่อนจะสำยเกินไป นับเป็นกระบวนกำรส ำคัญต่อกำรเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภำพและเสรมิสร้ำงคุณภำพของนิสิต 

กำรให้ค ำแนะน ำและสนับสนุน ควรครอบคลุมด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรเงินและทุนกำรศึกษำ ด้ำน

หอพัก ด้ำนกำรบริกำรนิสิต ด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ด้ำนนันทนำกำรและกีฬำด้ำนสุขภำพและ

สุขอนำมัย ด้ำนกำรจ้ำงงำนและกำรประกอบอำชีพ 

เกณฑ์ย่อย 

9 การสนบัสนุนและใหค้ าปรึกษานสิิต 1 2 3 4 5 6 7 

9.1  มรีะบบกำรตดิตำมควำมก้ำวหนำ้ของนสิิตอย่ำงเหมำะสม    √    

9.2   นสิิตได้รับค ำปรึกษำและกำรสง่เสริมด้ำนกำรเรียน รวมท้ัง

ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลกำรศกึษำอย่ำงเพยีงพอ 

   √    

9.3  นสิิตได้รับกำรดูแลแนะน ำอย่ำงเพยีงพอ    √    

9.4  นสิิตพอใจในสภำพแวดล้อม ทัง้ทำงกำยภำพ สังคม และ

จิตใจ 

   √    

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 4 

 

9.1 มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตอย่างเหมาะสม 

วิทยำลัยกำรศึกษำได้ก ำหนดให้มีระบบกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของนิสิต โดยใช้ระบบ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกคนจะได้รับกำรแต่งตั้งจำกวิทยำลัยกำรศึกษำ[1] มีหน้ำที่ 

[2]ในกำรตดิตำมผลกำรเรียน ควำมประพฤติ ให้ค ำปรึกษำและสะท้อนผลกำรให้ค ำปรึกษำต่อสำขำวิชำ

และคณะฯ [3] โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำจะได้รับกำรประเมินกำรให้ค ำปรึกษำจำกนิสิตทุกภำคกำรศึกษำ

[4] 

ล าดับที ่ หลักฐาน 
 

1. ค ำสั่งแต่งต้ังอำจำรย์ท่ีปรึกษำ วทิยำลัยกำรศึกษำ 

2. คู่มอือำจำรย์ท่ีปรึกษำวทิยำลัยกำรศึกษำ 

3. เอกสำรแบบฟอร์มกำรให้ค ำปรึกษำ 

4. รำยงำนผลกำรประเมินอำจำรย์ท่ีปรึกษำ ประจ ำภำคกำรศึกษำ 
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9.2 นิสิตได้รับค าปรึกษาและการส่งเสริมด้านการเรียน รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผล

การศึกษาอย่างเพียงพอ 

ในกำรให้ค ำปรึกษำนิสติ คณำจำรย์ทุกคนสำมำรถใหค้ ำปรึกษำได้ทั้งกำรเข้ำพบตำม 

ตำรำงเวลำให้ค ำปรึกษำ (Office hour) [1]และกำรฝำกข้อควำมในระบบทะเบียนออนไลน์ [2] 

 ในกำรส่งเสริมด้ำนกำรเรียน คณำจำรย์สำมำรถใช้ช่องทำงที่กล่ำวมำแล้วนั้นในกำรส่งเสริม

ด้ำนกำรเรียน อำทิ กำรนัดพบนิสิตระหว่ำงกำรลงทะเบียน [3] กำรนัดพบนิสิตที่ปฏิบัติตนไม่เป็นไปตำม

ระเบียบมหำวิทยำลัย [4]กำรนัดพบนิสิตที่มีผลกำรเรียนต่ ำเพื่อแจ้งก ำหนดกำรเรียนซ่อมเสริม [5]      

โดยคณำจำรย์จะต้องรำยงำนข้อมูลตอ่วิทยำลัยกำรศกึษำตำมก ำหนดเวลำ [6] 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 
 

1. ตำรำงเวลำให้ค ำปรึกษำ (Office hour) 

2. ระบบทะเบียนออนไลน์ 

3. เอกสำรกำรลงทะเบียน 

4. รำยงำนกำรช้ีแจงกำรปฏบัิตตินไมเ่ป็นไปตำมระเบียบกำรเข้ำหอ้งสอบ 

5. รำยงำนกำรพบนสิิตท่ีผลกำรเรียนต่ ำ 

6.  รำยงำนกำรช้ีแจงกำรปฏบัิตตินไมเ่ป็นไปตำมระเบียบกำรเข้ำหอ้งสอบ 

 

9.3 นิสิตได้รับการดูแลแนะน าอย่างเพียงพอ 

วิทยำลัยกำรศึกษำมีนโยบำยในกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ 1 คนต่อนิสิต 15 คน [1]โดยมี

วัตถุประสงค์ให้นิสติเข้ำรับกำรปรึกษำทั้งทำงดำ้นวิชำกำรและเรื่องส่วนบุคคล [2] 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 
 

1. ค ำสั่งแต่งต้ังอำจำรย์ท่ีปรึกษำ วทิยำลัยกำรศึกษำ 

2. เอกสำรแบบฟอร์มกำรให้ค ำปรึกษำ 

 

9.4 นิสิตพอใจในสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ สังคม และจิตใจ 

          มหำวิทยำลัยพะเยำมีระบบกำรประเมินออนไลน์ ในประเด็นด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน     

สิ่งสนับสนุนกำรสอน สิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย โดยมีคะแนนรวมอยู่ในเกณฑด์ี [1] 
 

ล าดับที ่ หลักฐาน 
 

1. รำยงำนผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรสอนโดยนสิิต 

6.  รำยงำนกำรช้ีแจงกำรปฏบัิตตินไมเ่ป็นไปตำมระเบียบกำรเข้ำหอ้งสอบ 
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AUN 10 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ค ำอธิบำย 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นสิ่งจ ำเป็นต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร

เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ ควรจัดให้มีหอ้งเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

ห้องสมุดสำรสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติกำร ตลอดจนกำรจัดกำรด้ำนมำตรฐำน

สภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัย โดยค ำนึงถึงควำมเพียงพอ เหมำะสม และทันสมัย 
 

เกณฑ์ย่อย 

10 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพืน้ฐำน 1 2 3 4 5 6 7 

10.1 มสีิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสอน (ห้องเรียนและอุปกรณใ์น

ห้องเรียน) 

  √     

10.2 มหี้องสมุดเพยีงพอและทันสมัย   √     

10.3 มหี้องปฏบัิตกิำรเพยีงพอและทันสมัย   √     

10.4 มสีิ่งอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นคอมพวิเตอร์เพยีงพอและทันสมัย  √      

10.5 สิ่งแวดลอ้มเชงิสุขอนำมัยและมำตรฐำนควำมปลอดภัยเป็นไป

ตำมขอ้ก ำหนดในทุกดำ้น 

 √      

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall Opinion) 3 

 

10.1 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสอน (ห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียน) 

 วิทยำลัยกำรศึกษำมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อำทิ ห้องเรียน 

อุปกรณ์ในห้องเรียน [1] รวมทั้งมีกำรจัดระบบกำรใช้งำนในห้องเรียนตำมตำรำงเรียน และกำรใช้ห้อง

ด ำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร [2] เชน่ กำรสอนซ่อมเสริม เป็นต้นโดยใช้ทรัพยำกรร่วมกับมหำวิทยำลัย

พะเยำ 

 

ล ำดับที ่ หลักฐำน 
 

1. รูปภำพหอ้งเรียน และอุปกรณ ์พรอ้มสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  

2. รำยงำนตำรำงกำรใชห้้องเรียนและอัตรำกำรใชง้ำน 

 

10.2 มีห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย 

 นิสิตหลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ ของวิทยำลัยกำรศกึษำทุกคน

สำมำรถใช้บริกำรห้องสมุดได้ที่ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ[1] นอกจำกนี้

วิทยำลัยกำรศึกษำมีห้องหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยำลัยกำรศึกษำ[2]ซึ่งให้บริกำรยืม-คืน

หนังสือ และสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ 
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ล ำดับที ่ หลักฐำน 

1. รูปภำพศูนยบ์รรณสำรและสื่อกำรศึกษำ 

2. รูปภำพห้องหนังสือและแหลง่สบืค้นขอ้มูลของวิทยำลัยกำรศึกษำ 
 

10.3 มีห้องปฏิบัติกำรเพียงพอและทันสมัย 

 หลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ มีห้องหนังสือและแหล่งสืบค้น

ข้อมูลของวิทยำลัยกำรศึกษำจ ำนวน 1 ห้อง [1] มีอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และมีผู้รับผิดชอบดูแล

ซึ่งเอือ้ประโยชน์ส ำหรับนิสิตทีต่้องกำรสบืค้นขอ้มูลด้ำนกำรเรียนกำรสอนและด้ำนอื่นๆที่สนใจอีกด้วย 
 

ล ำดับที ่ หลักฐำน 

1. รูปภำพหอ้งหนังสอืและแหล่งสืบค้นขอ้มูลของวิทยำลัยกำรศึกษำ 

 

10.4 มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนคอมพิวเตอร์เพียงพอและทันสมัย 

 นิสิตของหลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ สำมำรถใช้งำน

คอมพิวเตอร์จำกห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

[1][2]และหอ้งหนังสอืและแหล่งสืบค้นขอ้มูลของวิทยำลัยกำรศกึษำ[3] 

 

ล ำดับที ่ หลักฐำน 

1. รำยกำรวัสดุอุปกรณค์อมพิวเตอร์ของศูนยบ์ริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

2. รำยงำนกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร์ของนสิิต ณ ศูนยบ์ริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

3. รูปภำพหอ้งหนังสอืและแหล่งสืบค้นขอ้มูลของวิทยำลัยกำรศึกษำ 

 

10.5 สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนำมัยและมำตรฐำนควำมปลอดภัยเป็นไปตำมข้อก ำหนดในทุกด้ำน 

 มหำวิทยำลัยพะเยำมีนโยบำยในกำรดูแลสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนำมัย สถำนที่และควำมปลอดภัย 

ส ำหรับนิสิตและบุคลำกร [1] [2] และในส่วนของวิทยำลัยกำรศึกษำได้รับผิดชอบดูแลสถำนที่ในบริเวณ

ส่วนของวิทยำลัยกำรศกึษำ[3]  
 

ล ำดับที ่ หลักฐำน 

1. แนวนโยบำยเชงิสุขอนำมัยและมำตรฐำนควำมปลอดภัยของมหำวิทยำลัยพะเยำ  

2. ภำพสิ่งแวดลอ้มเชงิสุขอนำมัย และสถำนที่และอุปกรณท่ี์ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัยของมหำวทิยำลัย

พะเยำ 

3. ภำพถ่ำยสิ่งแวดลอ้มเชงิสุขอนำมัย สถำนท่ีและอุปกรณท่ี์ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัยของวทิยำลัย

กำรศึกษำ 
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AUN.11 การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและการสอน  

ค าอธิบาย 

หลักสูตรพึงมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินการหลักสูตรตั้งแต่การวางแผนด าเนินการ 

การกระตุ้นสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ การตรวจสอบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม 

 

เกณฑ์ย่อย 

11 การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 ผูส้อนทุกคนมสี่วนรว่มในการพัฒนา ทบทวน และ

ปรับปรุงหลักสูตร  

  √     

11.2 นิสติมีสว่นร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุง

หลักสูตรของหลักสูตร 

  √     

11.3 ตลาดแรงงานมสี่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน 

และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร [ 

  √  

 

   

11.4 มีการประเมินหลักสูตรสม่ าเสมอในช่วงเวลาที่

เหมาะสม 

  √     

11.5 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบ

โดยนิสติ 

  √     

11.6 มีการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมา

ใช้ในการปรับปรุง 

  √     

11.7 มีการประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง

ของกระบวนการการเรียนและการสอน รูปแบบ

และวิธีการประเมิน  

  √     

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 3 

 

11.1 ผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร 

ผู้สอนทุกคนในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา แนวทางการปรับปรุงพร้อมทั้งทบทวน

หลักสูตรในการประชุมรายวิชา และการประชุมเพื่อจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

การประชุมเพื่อพัฒนาและทบทวนหลักสูตรอาจมีรูปแบบของการปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อให้เหมาะสมกับหลักสูตรโดยมีการรวบรวมเพื่อสะท้อนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัด

การศกึษาแตล่ะปีการศกึษาผา่นการจัดท ารายงานการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ที่แสดงถึงการ

มีสว่นร่วมในการพัฒนา ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร 
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ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รายงานการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

 

11.2นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร 

  หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศกึษาได้มีการประกัน

คุณภาพหลักสูตร [1]โดยระบุให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจต่อ

คุณภาพหลักสูตรและน ารายงานผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาหลักสูตรต่อไปได้ 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.2)หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

11.3 ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้ให้ความส าคัญกับตลาดแรงงาน

ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายของวิทยาลัยการศึกษา    

โดยใช้ผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต [1] ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต [2]  โดยน าข้อมูล

มาใช้ในการพิจารณารายวิชาที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน   

มาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท างานต่อไป  

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รายงานผลการส ารวจภาวะการมงีานท าของบัณฑิต 

2. รายงานผลการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบั้ณฑิต 

 

11.4 มีการประเมินหลักสูตรสม่ าเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรปรับปรุงในปี พ.ศ. 

2555 โดยมีก าหนดการที่จะปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาของหลักสูตร      

ที่จะต้องมีการประเมิน แต่หลักสูตรมีวิธีการประเมินหลักสูตรเป็นระยะๆ โดยศึกษาจากผลการ

ด าเนนิการของหลักสูตร (มคอ.7) [1] ในแต่ละปีการศึกษา 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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11.5 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดยนิสิต 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาการบริหารการศึกษา มีแนวทางที่จะประเมินรายวิชาและ

หลักสูตรตามรอบระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้ระบุไว้ในรายละเอียด

ของหลักสูตร (มคอ.2)หมวดที่ 8  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร[1] 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

 

11.6 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุง 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้ใช้ข้อมูลจากความพึงพอใจของ

นายจ้างและของนิสิตมาเป็นข้อมูลป้อนกลับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของ

หลักสูตร [1] และมีแนวทางที่จะประเมินรายวิชาและหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของการพัฒนา

หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)[2] 
 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของนายจา้งและของนสิติ 

2. รายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

 

11.7 การประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของกระบวนการการเรยีนและการสอน 

รูปแบบและวิธีการประเมิน 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้ก าหนดการประกันคุณภาพ

กระบวนการเรียนการสอน รูปแบบและวิธีประเมินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายละเอียดของ

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

(มคอ.3) ที่ระบุและวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ การจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เพื่อสะท้อนคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และการจัดท า

รายงานการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ที่สะท้อนภาพรวมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ

ประเมินประจ าภาคการศกึษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.2) 

2. รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) 

3. รายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา (มคอ.5) 

4. รายงานการด าเนนิการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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AUN.12 การพัฒนาบุคลากร 

 

ค าอธิบาย 

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของหลักสูตรมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ และ

เหมาะสมกับงาน และมีการพัฒนาตนเองสม่่าเสมอ พึงมีแผนการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ เหมาะสม 

และชัดเจน เป็นไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล หลักสูตร และหน่วยงานโดยมีระบบการระบุ

ความตอ้งการ 

 

เกณฑ์ย่อย 

12 การพัฒนาบุคลากร 1 2 3 4 5 6 7 

12.1 มแีผนพัฒนาบุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุนท่ี

ชัดเจนตามความตอ้งการในการอบรมและพัฒนา 

   √    

12.2 มกีิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรท้ังสายวชิาการ

และสายสนับสนุนเพยีงพอกับความตอ้งการท่ีระบุ 

   √    

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 4 

 

12.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ชัดเจนตามความต้องการในการ

อบรมและพัฒนา 

วิทยาลัยการศึกษาได้จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ [1] ซึ่งประกอบด้วยแผนการศกึษา

ต่อ การขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งมีการส่ารวจความต้องการบุคลากรในการพัฒนาด้าน

วิชาการและตอบสนองความต้องการในรูปแบบของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ [2] 

อาทิ โครงการเตรียมความพรอ้มการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ โครงการอบรมนักวิจัย เป็นต้น 

นอกจากนี้ วิทยาลัยการศึกษายังเล็งเห็นความส่าคัญของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

โดยจัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และส่ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง [3] และ     

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามความต้องการที่ระบุ  

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. แผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ วทิยาลัยการศึกษา  

2. โครงการเตรียมความพร้อมการขอก่าหนดต่าแหนง่ทางวิชาการ โครงการอบรมนักวจิัย 

3. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วทิยาลัยการศึกษา 
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12.2 มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพียงพอ 

       กับความต้องการที่ระบุ 

  วิทยาลัยการศึกษาจ่าแนกกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนเป็น 3 ประเภท  

 ประเภทที่ 1 วิทยาลัยการศึกษาเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนประจ่าทุกปี เช่น อบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ อบรมการขอก่าหนด

ต่าแหน่งทางวิชาการ [1] 

 ประเภทที่ 2 วิทยาลัยการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมตามความต้องการที่ระบุ โดยสาขาวิชาสามารถ

จัดสรรงบประมาณที่ได้รับเพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาตนเองและนิสิตตามความประสงค์ได้ เช่น 

โครงการศกึษาดูงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นต้น[2] 

 ประเภทที่ 3 วิทยาลัยการศึกษาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนรายบุคคลประจ่าปี ส่าหรับบุคลากร

สายวิชาการ จ่านวน 15,000บาทต่อคน และ ส่าหรับบุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน 10,000 บาทต่อ

คน เพื่อให้สิทธิในการเลือกการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาหรือน่าเสนอผลงาน   

ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง [3] 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ โครงการอบรมการขอก่าหนดต่าแหนง่ทาง

วชิาการ  

2. โครงการศกึษาดูงานของสาขาวชิา และโครงการศกึษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

3. รายงานการสรรงบประมาณรายบุคคล (Block Grant) 
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AUN.13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ค าอธิบาย 

การมีระบบที่มีประสิทธิภาพในการรับรู้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 

(ผู้เรียน อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต) เป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้หลักสูตร

ได้รับรู้ผลการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงพัฒนา พึงมีระบบการรับรู้ข้อมูลประเมิน

การด าเนินการของหลักสูตรในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ และน าข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 

 

เกณฑ์ย่อย 

13 การพัฒนาบุคลากร 1 2 3 4 5 6 7 

13.1 มรีะบบการรวบรวมขอ้มูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน

อย่างเพยีงพอ 

  √     

13.2 มรีะบบการรวบรวมขอ้มูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์

เก่าอย่างเพยีงพอ 

  √     

13.3 มรีะบบการรวบรวมขอ้มูลป้อนกลับจากบุคลากรสาย

วชิาการและสายสนับสนุนอย่างเพยีงพอ 

 √      

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 3 

 

13.1 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงานอย่างเพียงพอ 

วิทยาลัยการศึกษาอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน 

โดยมีการด าเนินงานในด้านการส ารวจและเก็บข้อมูล [1] พร้อมแจ้งสาขาวิชาเพื่อการใช้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ [2] 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รายงานการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใชบั้ณฑิต วทิยาลัยการศึกษา  

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลัยการศึกษาเร่ืองผลส ารวจความพงึพอใจจากผูใ้ชบั้ณฑิต 

 
 

13.2 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรยีนและศิษย์เก่าอย่างเพียงพอ 

วิทยาลัยการศึกษาอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์เก่า     

โดยมีการด าเนินงานในด้านการส ารวจและเก็บข้อมูล [1] พร้อมทั้งระบบการแจ้ง นัดหมาย ติดต่อ

ประสานงานผ่านสื่ออนิเทอร์เน็ต [2] 
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ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน วทิยาลัยการศึกษา  

2. รายงานการส ารวจภาวะการไดง้านท าของศิษยเ์ก่า วทิยาลัยการศกึษา 

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

 

13.3 มรีะบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลบัจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

 วิทยาลัยการศกึษามีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการโดยพิจารณาจาก

ระบบการจัดเก็บเอกสารของแต่ละหลักสูตรที่รายงานผลการด าเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา เช่น รายงานการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานการด าเนินการของ

หลักสูตร (มคอ.7) ที่สามารถเป็นข้อมูลป้อนกลับเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรได้ 

 

ล าดับที ่ หลักฐาน 

1. รายงานการด าเนนิการของรายวชิา (มคอ.5)  

2. รายงานการด าเนนิการของหลักสูตร (มคอ.7) 
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AUN.14 ผลผลิต 
 

ค ำอธิบำย 

คุณภาพของบัณฑิตพึงเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ผลงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรยีนพึงสอดคล้องกับความต้องการของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

 

เกณฑ์ย่อย 

14 ผลผลิต 1 2 3 4 5 6 7 

14.1 อัตราการสอบผ่านเป็นท่ีน่าพอใจและการลาออกกลางคัน

อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

  √     

14.2 ระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเร็จการศึกษาเป็นท่ีน่าพอใจ   √     

14.3 อัตราการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นท่ีน่าพอใจ  √      

14.4 ระดับงานวจิัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นท่ีน่าพอใจ √       

ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall Opinion) 3 

 

14.1 อัตรำกำรสอบผ่ำนเป็นท่ีน่ำพอใจและกำรลำออกกลำงคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

อัตราการลาออกกลางคันของนสิิตหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษาส าหรับนิสิตรหัส 56[1]มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ชั้นปีที ่ จ ำนวนนิสิตทั้งหมด จ ำนวนนิสิตลำออกกลำงคัน ค่ำร้อยละ 

1 151 2 ร้อยละ 1.32 

2 149 - - 

รวม    
 

จากรายละเอียดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นิสิตรหัส 56 มีอัตราการลาออกกลางคัน คือ ร้อยละ 

1.32 โดยระหว่างที่นิสติศกึษาอยู่ สาขาวิชาได้ด าเนินการเพื่อป้องกันการลาออกกลางคันดังนี้ 

1. การมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและส่วนตัว 

จึงเห็นได้ว่า สาขาวิชามีระบบการป้องกันการลาออกกลางคันของนิสิตและถือว่าการลาออกกลางคัน

ดังกล่าวเป็นจ านวนที่ยอมรับได้ 

 

ล ำดับที ่ หลักฐำน 

1. ค่าร้อยละของการลาออกกลางคันของนสิิต รหัส 56  
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14.2 ระยะเวลำเฉลี่ยของกำรส ำเร็จกำรศึกษำเป็นที่น่ำพอใจ 

  นิสติวิทยาลัยการศกึษามีอัตราการส าเร็จการศกึษา[1]ดังนี้ 
 

รหัส 
จ ำนวนนิสิต 

รับเข้ำ 

จ ำนวนนิสิต 

ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

ตำมก ำหนด 

จ ำนวนนิสิต 

ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

ลำช้ำ 

ค่ำร้อยละของนิสิตท่ี

ส ำเร็จกำรศึกษำตำม

ก ำหนด 

56 151 145 4 ร้อยละ 96 
 

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่านิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดมีค่าร้อยละเกิน 50 

ของจ านวนนิสิตที่รับเข้าทั้งหมด ซึ่งเป็นจ านวนที่น่าพอใจเพราะรวมถึงจ านวนนิสิตที่ลาออกกลางคัน

ด้วย  
 

ล ำดับที ่ หลักฐำน 

1. ค่าร้อยละของการส าเร็จของนสิติ รหัส 56  

 

14.3 อัตรำกำรได้งำนท ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นที่น่ำพอใจ 

 อัตราการได้งานท าของนิสติวิทยาลัยการศกึษามีค่าเกินร้อยละ 50 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่นา่พอใจ[1] 

ล ำดับที ่ หลักฐำน 

1. อัตราการได้งานท าของนสิิตวทิยาลัยการศึกษา  

 

14.4 ระดับงำนวิจัยของอำจำรย์และผู้เรยีนเป็นท่ีน่ำพอใจ 

 ระดับงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยการศึกษาโดยนับรวมงานวิจัยจากงบส่วนตัวและงบประมาณ    

ที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกส่วนใหญ่เป็นไปนโยบายการ

ด าเนินงานวิจัยของวิทยาลัยการศึกษา[1][2]คือ อาจารย์ 1 คนมีงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องภายใน

ระยะเวลา 1 ปี 

 

ล ำดับที ่ หลักฐำน 

1. นโยบายการด าเนนิงานวิจัยของวทิยาลัยการศึกษา  

2. รายงานผลการด าเนนิงานวิจัยของคณาจารยว์ทิยาลัยการศึกษารอบ 1 ปี 
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AUN.15 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ค าอธิบาย 

 หลักสูตรพึงมีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับและวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี

การวิเคราะห ์เพื่อการวางแนวนโยบายการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

หลักสูตรและคุณภาพบัณฑติของหลักสูตร 

 

เกณฑ์ย่อย 

15 ความพึงพอใจของผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 1 2 3 4 5 6 7 

15.1 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเป็นท่ีนา่พอใจ  √      

ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 2 

 

15.1 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นท่ีน่าพอใจ 

วิทยาลัยการศกึษามีการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหลักสูตรการศกึษา

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และส ารวจคุณภาพบัณฑิตจากนายจ้าง [1] โดยใช้

แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตและทัศนคติที่มีต่อบัณฑิตโดยวิทยาลัยการศึกษา   

จะน าเสนอข้อมูลเพื่อให้สาขาวิชาน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรตลอดจน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มปีระสิทธิภาพต่อไป 
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รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมนิระดับหลักสูตร 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ  คณะแพทยศาสตร์ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม  คณะศิลปศาสตร์ 

3.  ดร.จติติมา  กาวีระ     คณะศิลปศาสตร์ 

 

 

 

เสนอต่อ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา 

วทิยาลัยการศกึษา  มหาวทิยาลัยพะเยา 

ประจ าปีการศึกษา 2557  

 

 

 

 

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

 

บทสรุปผูบ้ริหาร           

ส่วนที่ 1 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ  

 ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

   

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ ์  

 AUN-QA (ภาคภาษาไทย)  
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บทสรุปผู้บรหิาร 

 

 คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ได้ท า

การประเมนิคุณภาพของหลักสูตร  สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี ้ 

 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เกณฑก์ารประเมิน....12....ข้อ ผลการประเมินคือ.....ผา่น......... 

 องค์ประกอบที่ 2  ด าเนนิการโดยใช้แนวทางการประกันคุณภาพของ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)  

ประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี ้(AUN.1- AUN.15)  

 

ตัวบ่งชี้ที่ /เกณฑ์ คะแนนผลการประเมิน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 ขอ้ก าหนดของหลักสูตร 4 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3 โครงสรา้งและเนื้อหาของหลักสูตร 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4 กลยุทธ์การเรียนการสอน 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5 การประเมินผู้เรียน 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 2 

ตัวบ่งชีท้ี่ 8 .คุณภาพผูเ้รียน 4 

ตัวบ่งชีท้ี่ 9 การสนับสนุนและใหค้ าปรึกษาผูเ้รียน 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 10 .สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 11 การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 12 การพัฒนาบุคลากร 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 2 

ตัวบ่งชีท้ี่ 14 ผลผลติ 3 

ตัวบ่งชีท้ี่ 15 ความพึงพอใจของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 2 
 

โดยมีจุดที่ควรพัฒนา คือ 

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

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

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

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

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1  

ผลการด าเนนิงานตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

 

องค์ประกอบที่  1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

ผ่าน 

 

ไม่ผ่าน 

× 

1. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร    

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    

3. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร    

4. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอน    

5. คุณสมบัตขิองอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์หลักและอาจารยท่ี์ปรึกษาการค้นควา้อิสระ    

6. คุณสมบัตขิองอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์ร่วม(ถ้ามี)    

7. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอบวทิยานพินธ์      

8. การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา    

9. ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศกึษา    

10. อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศกึษามผีลงานวจิัยอยา่ง

ตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ 

   

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด    

12.การด าเนนิงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   

 

 สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

 

  ผ่าน     ไม่ผ่าน 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2  

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2  

การพัฒนาคณุภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) 

องค์ประกอบที่ 2  การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) 

ระดับหลักสูตร.....การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา................ 

วิทยาลัยการศึกษา 

No. Criteria 

 

คะแนน

ประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

1 Expected learning outcome 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

  

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

4 4 

1.2 The programme promotes life-long learning [1] 

หลักสูตรสง่เสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวติ [1] 

4 4 

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

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทัง้ความรู้และทักษะทั่วไปรวมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทาง [2] 

4 3 

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

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [3] 

3 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

2 Programme Specification 

ข้อก าหนดของหลักสูตร 

  

2.1 The university uses programme specification [1] 

มหาวิทยาลัยใช้ข้อก าหนดของหลกัสตูร [1] 

4 4 

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

[1,2,3] 

ข้อก าหนดของหลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการท าใหบ้รรลุเป้าหมาย [1,2,3] 

4 4 

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

[1,3] 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเขา้ถึงและรับรูข้้อก าหนดของหลกัสูตรได้ [1,3] 

4 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 4 

3 Programme Structure and Content 

โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

  

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

knowledge [1] 

เนือ้หาของหลกัสตูรแสดงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความรู้และทกัษะทั่วไปกบัความรู้และทกัษะเฉพาะทาง [1] 

3 3 

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

หลักสูตรมคีวามสอดคล้องกับวิสัยทศัน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [2] 

 

3 3 

3.3 The contribution made by each course to achieving the learning outcomes is clear [3] 3 2 
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No. Criteria 

 

คะแนน

ประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

แต่ละรายวิชาในหลักสตูรมีส่วนรว่มชดัเจนในการท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั [3] 

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

หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงมกีารบูรณาการเนือ้หาระหว่างรายวิชา[4] 

3 3 

3.5 The programme shows breadth and depth [5] 

หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงทัง้ความกว้างและความลกึทางวิชาการ[5] 

3 3 

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

final project, thesis or dissertation [6] 

หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง จนถงึรายวิชาเฉพาะทางรวมถึงการท าโครงงาน หรือ

วิทยานิพนธ์[6] 

3 3 

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

เนือ้หาของหลกัสูตรมีความทันสมัย[1] 

3 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

4 Teaching and Learning Strategy 

กลยุทธ์การเรียนการสอน 

  

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

ผู้สอนหรือภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนและการสอนที่ชดัเจน[5] 

3 3 

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

[2,6] 

กลยุทธ์การเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนได้ความรูแ้ละสามารถใชค้วามรูใ้นเชิงวิชาการ[2,6] 

4 3 

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

กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้ค านงึถงึผู้เรียนและกระตุ้นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ[3,4] 

4 3 

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

กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัตแิละสนบัสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้ [1] 

3 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

5 Student Assessment 

การประเมนิผู้เรยีน 

  

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

4 4 

5.2 The assessment is criterion-referenced [2] 

การประเมินมีเกณฑ์อ้างองิ[2] 

4 4 

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

การประเมินใช้วธิีการที่หลากหลาย[3,5] 

4 4 

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

การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนือ้หาของหลกัสูตร[3] 

4 2 

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

เกณฑ์ที่ใช้ประเมินมคีวามชัดเจนและเป็นที่รับรู[้3,6] 

4 4 

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

วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร[4] 

4 3 

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

มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้นคงวา[7,8,9,10] 

4 4 
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คะแนน

ประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน

ประเมนิโดย

คณะกรรมการ 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

6. Academic Staff Quality 

คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ 

  

6.1 The staff are competent for their tasks [1] 

บุคลากรมคีวามสามารถในงานของตน[1] 

4 4 

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

มีบุคลากรเพียงพอที่จะท างานตามกจิกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร[2] 

4 3 

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

การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนต าแหนง่เป็นไปตามความสามารถเชงิวิชาการ[3] 

4 3 

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

มีการก าหนดบทบาทและความสัมพันธเ์ชิงหน้าที่ระหว่างบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรง[4]  

4 3 

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

มีการมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ[5] 

4 3 

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

มีภาระงานบคุลากรและระบบจูงใจทีส่นับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน[6] 

4 3 

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

มีการก ากับดูแลความรับผดิชอบต่องานในหน้าที่ของบุคลากร[7] 

4 3 

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

มีกระบวนการทบทวน ปรกึษาหารือ และปรับการมอบหมายงาน[8] 

4 3 

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

มีการวางแผนและปฏบิัติตามแผนในเร่ืองการสิ้นสุดการจ้าง และการเกษียณอายุงาน[9] 

4 3 

6.10 There is an efficient appraisal system [10] 

มีระบบการประเมินที่มปีระสิทธิภาพ[10] 

4 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

7 Support Staff Quality 

คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

  

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

บุคลากรห้องสมดุมีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

3 2 

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

บุคลากรห้องปฏบิัติการมคีวามสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่นา่พอใจ 

2 2 

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

บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มคีวามสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะใหบ้รกิารอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

2 2 

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

บุคลากรงานบริการนิสิตมีความสามารถและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

3 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 2 2 

8 Student Quality 

คุณภาพผู้เรียน 

  

8.1 There is a clear student intake policy 

มีนโยบายในการรับผูเ้รียนเข้าศกึษาทีช่ัดเจน 

4 4 
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8.2 The student admission process is adequate 

มีกระบวนการในการรับเข้าศกึษาที่เหมาะสม 

4 4 

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

ภาระการเรียนของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับภาระการเรียนที่ระบุในหลกัสูตร 

4 4 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 4 

9 Student Advice and Support 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาผู้เรยีน 

  

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

มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนอย่างเหมาะสม[1] 

4 4 

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

ผู้เรียนได้รับค าปรกึษาและการส่งเสรมิด้านการเรียน รวมทั้งข้อมลูป้อนกลบัเกี่ยวกับผลการศึกษาอย่างเพียงพอ [1] 

4 4 

9.3 Mentoring for students is adequate [1] 

ผู้เรียนได้รับการดูแลแนะน าอย่างเพียงพอ[1] 

 

4 4 

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

ผู้เรียนพอใจในสภาพแวดล้อม ทัง้ทางกายภาพ สงัคม และจิตใจ[2] 

4 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

10 Facilities and Infrastructure 

สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน 

  

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

มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการสอน (ห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียน) เพียงพอ[1] 

3 3 

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

มีห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย[3,4] 

3 3 

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

มีห้องปฏิบัติการเพียงพอและทันสมัย[1,2] 

3 3 

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

มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอและทันสมัย[1,5,6] 

2 2 

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

สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปตามข้อก าหนดในทุกด้าน[7] 

 

2 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 

 

3 3 

11 Quality Assurance of Teaching and Learning Process 

การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน 

  

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

ผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลกัสูตร[1] 

3 3 

11.2 The curriculum development involves students [1] 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสตูรของหลักสตูร[1] 

3 3 

11.3 The curriculum development involves the labour market [1] 3 3 
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ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร[1] 

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

มีการประเมินหลกัสูตรสม่ าเสมอในชว่งเวลาที่เหมาะสม[2] 

3 3 

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

รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดยผู้เรียน[3] 

3 3 

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

มีการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใชใ้นการปรับปรุง[3] 

3 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 รูปแบบและวิธกีารการ

ประเมิน[3] 

3 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 3 3 

12 Staff Development Activities 

การพัฒนาบุคลากร 

  

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

[1] 

มีแผนพัฒนาบคุลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนนุที่ชัดเจนตามความต้องการในการอบรมและพฒันา[1] 

4 3 

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

identified needs [2] 

มีกิจกรรมการอบรมและพฒันาบคุลากรทั้งสายวชิาการและสายสนับสนนุเพียงพอกับความต้องการที่ระบุ[2] 

 

4 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 4 3 

13 Stakeholders Feedback  

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  

13.1 There is adequate structured feedback from the labour market 

มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน อย่างเพียงพอ 

3 1 

13.2 There is adequate structured feedback from the students and alumni 

มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษยเ์ก่าอย่างเพียงพอ 

3 2 

13.3 There is adequate structured feedback from the staff 

มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุนอย่างเพียงพอ 

2 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 3 2 

14 Output 

ผลผลิต 

  

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

อัตราการสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3 3 

14.2 Average time to graduate is satisfactory 

ระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเร็จการศกึษาเป็นที่น่าพอใจ 

3 3 

14.3 Employability of graduates is satisfactory 

อัตราการไดง้านของผู้ส าเร็จการศกึษาเป็นที่นา่พอใจ 

2 3 
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14.4 The level of research activities by academic staff and students is satisfactory 

ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่นา่พอใจ 

1 3 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 3 3 

15 Stakeholders Satisfaction 

ความพึงพอใจของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

  

15.1 The feedback from stakeholders is satisfactory 

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีเป็นที่นา่พอใจ 

2 2 

 Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม 2 2 

 Overall verdict  การตัดสินในภาพรวม   

1. จุดเด่นของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) 

 1. การให้โอกาสทางการศึกษาแก่นสิิตและเอื้อตอ่การประกอบอาชีพ (หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก) 

 2. การดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ (หลักสูตร ป.โท เอก ) 

 3. นิสติปริญญาโท (แผน ข) จบการศกึษาตามเวลา 

 4. การก าหนดTimelineของนสิิตปริญญาเอกชัดเจนและเป็นไปตามที่ก าหนด 

 5. มีมาตรการจูงใจให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนท าวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง 

2. จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการวิเคราะหข์้อมูลผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

2. ควรระบุวิธีการน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ 

3. ควรจัดท าโปรแกรมโปรไฟล์ของหลักสูตรที่แสดงสาระส าคัญตามเกณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่ใหผู้ม้ีสว่นได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลในช่องทางตา่งๆ เชน่ เอกสารเผยแพร่เวปไซต์ ฯลฯ 

4. ควรแสดงสัดส่วนของแตล่ะหมวดรายวิชาให้สัดส่วนที่ชัดเจน 

5. ควรสร้างกระบวนการแปลงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นรายวิชาให้เห็นภาพอย่างชัดเจน เพื่อให้

สามารถประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างชัดเจนขึ้น 

6. ควรมีกระบวนการบูรณาการระหว่างรายวิชาให้เห็นเป็นรูปธรรม 

7. ควรน าผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐาน

ในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อสะท้อนถึงความทันสมัยของหลักสูตรและสนองความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

8. กลยุทธ์การเรียนการสอนตอ้งมคีวามชัดเจนยิ่งขึ้น 

9. ควรมีรายวิชาหรอืกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศกึษาในสถานศกึษา 

10. ควรระบุวิธีประเมินที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

11. ควรระบุมาตรฐานที่ใช้ในการประเมินการได้มาซึ่งเกณฑ์ในการประเมินและกระบวนการ

ประเมิน 
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12. สนับสนุนห้อง Self study room  และ Self access แก่นิสิต เพื่อเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 
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ตรวจประเมินโดย คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร 

 

 

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

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ทรัพย์บ าเรอ) 

ประธานกรรมการ 

 

 

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

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม) 

กรรมการ 
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(ดร.จติติมา  กาวีระ) 

กรรมการ 
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