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ฉบับทดลองการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
(ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และ
ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ )

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษามีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 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 คล้ายอ่า
ทั้งนีอ้ าจารย์ประจาหลักสูตรอยู่ครบระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรและมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน รวมถึงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการ
สอนของรายวิชาต่างๆด้วย
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
หลักสูตร
การศึกษา มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์
(คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
ประจาหลักสูตร ดังนี้
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทาง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต
วิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นรา สมประสงค์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
สาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 3 คน) 4. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เบญจ
กาญจน์

หลักฐาน
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หน้า 34 เล่มหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หน้า 34 เล่มหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
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3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

ผลการดาเนินงาน
6. ดร.ธารินทร์รสานนท์
7. ดร.สันติ บูรณะชาติ
8. ดร.สุนทร คล้ายอ่า
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท ต้อง
มีคุณวุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขนึ้ ไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ผูส้ อน ดังนี้
1. อาจารย์ผสู้ อนปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์
บัณฑิตศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา และมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริญญาโท หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
2. อาจารย์ผู้สอน ต้องมีประสบการณ์ด้านการ
สอน
3. อาจารย์ผสู้ อน ต้องมีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่ไม่ใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ ดังนี้
1. อาจารย์บัณฑิตศึกษา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิตปริญญาโท ได้

หลักฐาน

มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

- มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- คู่มอื นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

- มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- คู่มอื นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
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6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์รว่ ม (ถ้ามี)

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ไม่เกิน 5 คน
2. อาจารย์บัณฑิตศึกษา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสติ ปริญญา
โทได้ไม่เกิน 15 คน
3. การคิดสัดส่วนจานวนนิสิตที่ทาวิทยานิพนธ์ 1
คน เทียบได้กับจานวนนิสติ ที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
และให้นับรวมนิสติ ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
4. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้อง
เป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร - มาตรฐานการอุดมศึกษา
การศึกษา มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม (ถ้ามี) ดังนี้
- คู่มอื นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม ต้องเป็น
อาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
อาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
2. ต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ น
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผูส้ าเร็จการศึกษา

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ผูส้ อบวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1. ต้องเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
พะเยา หรือผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกที่ มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
2. ต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มใิ ช่สว่ น
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มีนิสติ ผูส้ าเร็จการศึกษาทีต่ ีพมิ พ์
เผยแพร่ผลงานจานวน 1 ผลงาน ดังนี้
1.ชื่อเรื่อง การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงวิสัยทัศน์กับ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย-พะเยา ผู้วิจัย
สุภาพร โสภโณทัยตีพมิ พ์ลงใน วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษามีการกาหนดภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. อาจารย์บัณฑิตศึกษา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิตปริญญาโท ได้
ไม่เกิน 5 คน
2. อาจารย์บัณฑิตศึกษา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสติ ปริญญา
โทได้ไม่เกิน 15 คน
3. การคิดสัดส่วนจานวนนิสิตที่ทาวิทยานิพนธ์ 1

หลักฐาน
- มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- คู่มอื นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

- คู่มอื นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

- มาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- คู่มอื นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
คน เทียบได้กับจานวนนิสติ ที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
และให้นับรวมนิสติ ที่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
4. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้อง
เป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
10.อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
การค้นคว้าอิสระในระดับ
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
ต่อเนื่องสม่าเสมอ
การศึกษา มีผลงานวิจัย จานวน 1 เรื่อง ได้แก่
ชื่อเรื่องปัจจัยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ของนิสิตชั้นปีที่ 1
แขนงวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ชื่อผู้วิจัย ดร.สันติ บูรณะ
ชาติ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
ระยะเวลาที่กาหนด
การศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
(ต้องไม่เกิน 5 ปี จะต้องปรับปรุงให้ ระยะเวลาที่กาหนดโดยมีการปรับปรุงรายวิชา
เสร็จและอนุมัต/ิ ให้ความเห็นชอบ
และเนือ้ หาสาระใหม่ ให้สอดคล้องกับประกาศ
โดยสภามหาวิทยาลัย/ สภาสถาบัน คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
สมรรถนะ และประสบการณ์วชิ าชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

หลักฐาน

- รายงานวิจัย

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

5

เกณฑ์การประเมิน
12. การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่งชีผ้ ลการดาเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
การศึกษา มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติการ
ดังนี้
1.อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
มีสว่ นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
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จุดเด่นของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา
1. เน้ น กลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นการสอนที่ ชั ด เจนโดยใช้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (student-centered
strategy) สอดคล้องกับ AUN-QA 4.1
2. เน้นกลยุทธ์การเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือเปรียบเทียบ
เนื้ อ หาที่ เ รี ย นมากกว่ า การท่ อ งจ า (emphasizes understanding rather than memorization results)
สอดคล้องกับ AUN-QA ข้อ 4.3
3. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. เน้นกลยุทธ์การเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปแก้ปัญหาได้ (The
ability to apply one’s knowledge to solving problems)
5. หลั ก สู ต รมุ่ งเน้ น การเรีย นรู้ ด้ วยตนเอง (Self-Learning) ให้ แ ก่ ผู้ เรีย นมาก สอดคล้ อ งกั บ
AUN-QA ข้อ 4.3
จุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต วิทยาลัยการศึกษา
1. ผู้สอนมีการแบ่งปันประสบการณ์การใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูท้ ี่ได้รับผลการประเมินการสอนในระดับสูง (สอดคล้องกับ AUN-QA ข้อ 4.1 น้อย)
2. หลั กสูตรมุ่งเน้นการเรีย นรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) แต่สภาพแวดล้อมในการเรียนไม่
ค่อยผ่อนคลาย เป็นทางการ แต่มีความยืดหยุ่นและมีการพัฒนาด้านทักษะทางปัญญาเพื่อให้นักศึกษา
คิดเป็นทาเป็น คิดเป็นระบบและมีวิธีการประเมินการพัฒนาการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ AUN-QA ข้อ
4.4 ปานกลาง)
3. การพั ฒ นางานวิจัย ของนิสิตให้มีคุณ ภาพ และเป็นงานวิจัย ที่ท าให้เกิดองค์ ความรู้ใหม่ ๆ
ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ หรือเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน/องค์กร
4. ควรมีการฝึกประสบการณ์ในภาคสนามเพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนในด้านการบริหารการศึกษา
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AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
คาอธิบาย
บัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรเป็นผู้สะท้อนคุณภำพของหลักสูตร กำรพัฒนำหลักสูตร
จึงควรยึดผลสำเร็จของนิสิตเป็นหลัก กำรกำหนดผลกำรเรียนรูท้ ี่คำดหวังของนิสิตไว้ในหลักสูตรพึงนำ
ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมำประกอบด้วย
ในกำรกำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตรพึงนำคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหำวิทยำลัยมำพิจำรณำให้ตรงกับควำมคำดหวังของหลักสูตร โดยคำนึงถึงกำรกระตุน้ สนับสนุนให้
นิสติ เกิดกำรเรียนรู้ รู้จักวิธีกำรเรียนรู้ และสำมำรถทำให้ตนเองเกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงกำร
รู้จักพัฒนำทักษะของตนเองทั้งด้ำนกระบวนกำรสำรสนเทศ กำรฝึกฝนปฏิบัติ และทันต่อวิทยำกำร
ใหม่ๆ ทั้งนี้ ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังเหล่ำนี้ ควรถูกกำหนดเข้ำไปในรำยวิชำต่ำงๆ ตั้งแต่วิชำพืน้ ฐำน
ทั่วไปจนถึงรำยวิชำที่มคี วำมเฉพำะทำง หรือกำรสร้ำงทักษะเฉพำะตลอดจนวิชำที่เชื่อมโยงสูก่ ำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวติ
เกณฑ์ย่อย
1
1.1

ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง

1

2

3

กำรกำหนดผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังมีควำมชัดเจนและแสดงไว้

4

5

6

7

√

ในหลักสูตร
1.2

หลักสูตรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

√

1.3

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังครอบคลุมทั้งควำมรู้และทักษะทั่วไป

√

รวมทั้งควำมรู้และทักษะเฉพำะทำง
1.4

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังสะท้อนควำมต้องกำรของผู้มีสว่ นได้

√

ส่วนเสีย
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

4

1

เกณฑ์ข้อที่ 1 การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตร
หลั ก สูตรกำรศึก ษำมหำบัณ ฑิต (กศ.ม. กำรบริหำรกำรศึก ษำ) มีก ำรกำหนดผลกำรเรีย นรู้
ที่คำดหวังอย่ำงชัดเจนไว้ในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เมื่อพิจำรณำจำกปรัชญำของหลักสูตร
ที่ระบุ ว่ำหลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำมหำบั ณ ฑิ ต สำขำวิชำกำรบริห ำรกำรศึก ษำ สร้ำงผู้ นำทำงกำรศึก ษำ
พั ฒ นำกระบวนทัศน์ก ำรบริหำรให้เชี่ยวชำญวิชำกำร ผสมผสำนวิชำชีพ ก้ำวทันควำมเปลี่ยนแปลง
พร้อมแสดงชัดด้ำนคุณธรรม เพื่อกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติอย่ำงยั่งยืน จะเห็นถึงควำมเชื่อมโยงกับ
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง 5 ด้ำนคือ ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ทักษะทำงปัญญำ ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และทั กษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และ
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สุนทรียภำพกำรรักษำสุขภำพและพัฒนำบุคลิกภำพ นอกจำกกำรกำหนด
ผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตรแล้ว ในแต่ละรำยวิชำยังสำมำรถจำแนกผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ซึ่งระบุถึง
ผลกำรเรียนรู้ที่นิสิตจะได้รับหลังกำรเรียนโดยกำหนดในแผนที่กระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผล
กำรเรียนรูจ้ ำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม หลั ก สู ต รได้ ก ำหนดให้ นิ สิ ต ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ ำ และคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีวินัย และควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม เคำรพสิทธิและรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำม เป็นมนุษย์
ด้านความรู้ หลักสูตรได้กำหนดให้นิสิตมีควำมรูแ้ ละเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฎีที่สำคัญ
ในเนื้อหำที่ศึกษำ โดยนิสิตสำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร และมีควำมรู้ในแนวกว้ำงของ
สำขำวิช ำที่ ศึ ก ษำเพื่ อ ให้ เล็ งเห็ น กำรเปลี่ ย นแปลงและเข้ำใจผลกระทบของเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ และ
สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ที่ศกึ ษำกับควำมรูใ้ นศำสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้านทักษะทางปัญญา หลักสูตรได้กำหนดให้นิสิตเน้นคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและอย่ำงเป็น
ระบบ โดยสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ รวมทั้งประยุกต์ควำมรู้ทักษะ และกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสมกับ
กำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถสืบค้น รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปประเด็นปัญหำเพื่อ
ใช้ในกำรแก้ ปัญ หำอย่ำงสร้ำงสรรค์ และใช้ป ระสบกำรณ์ ท ำงภำคปฏิ บัติม ำหำแนวทำงใหม่ในกำร
แก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หลักสูตรได้กำหนดให้นิสิต
มีมนุษ ยสั มพั นธ์ ที่ดี สำมำรถสื่อสำรกั บ กลุ่มคนหลำกหลำยทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ สำมำรถวำงตัวและแสดงควำมคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่ำงเหมำะสมตำมบทบำท
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ มีภำวะควำมเป็นผู้นำและผู้ตำม สำมำรถปรับตัวเข้ำกับผู้อื่นได้เหมำะสม
ทำงำนเป็นที มได้อย่ำงมีป ระสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบกำรพัฒ นำกำรเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง
2

ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
หลักสูตรได้กำหนดให้นิสิตมีทักษะในกำรใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อกำรทำงำนที่เกี่ยวข้อง
กั บ กำรใช้ส ำรสนเทศและเทคโนโลยี สื่อสำรอย่ำงเหมำะสมสำมำรถแก้ ไขปั ญ หำโดยใช้สำรสนเทศ
ทำงคณิตศำสตร์หรือนำสถิติมำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องอย่ำงสร้ ำงสรรค์สำมำรถสื่อสำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำและกำรเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อกำรนำเสนออย่ำงเหมำะสม
นอกจำกนี้มหำวิท ยำลั ยพะเยำได้ก ำหนดอัตลักษณ์ ของนิสิตด้ำนสุนทรียภำพ สุขภำพ และ
บุคลิกภำพทั้งนี้หลักสูตรมีกำรกำหนดผลกำรเรียนรู้
ด้านสุนทรีย ภาพ หลักสูตรได้กำหนดให้นิสิตมีควำมซำบซึ้งในคุณ ค่ำของศิลปะ ดนตรีและ
วัฒนธรรม
ด้านสุขภาพ หลักสูตรได้กำหนดให้นสิ ิตรักษำสุขภำพเพื่อเป็นต้นแบบแก่บุคคลทั่วไป
ด้านบุคลิกภาพ หลักสูตรยังได้กำหนดนิสิตมีกำรพัฒนำบุคลิกภำพเหมำะแก่กำรเป็นผู้บริหำร
ในอนำคต
ลาดับที่
1.
2.

หลักฐาน
รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 (หน้ำ 79) กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน
รำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ. 3)

เกณฑ์ข้อที่ 2 หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
หลักสูตรมีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยพิจำรณำจำกรำยวิชำของหลักสูตรที่ส่งเสริม
ด้ำนทักษะทั่วไปที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และมีประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพ เช่น รำยวิชำกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ และรำยวิชำอื่นๆ ได้แก่ วิชำสัมมนำ และยังมีรำยวิชำเลือกที่นิสิต เลือกจำกควำมสนใจได้จำก
หมวดวิชำเอกเลือก
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต จำกรำยวิชำที่เน้นทักษะที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อำทิ
กำรนำไปใช้ได้จริงในกำรทำงำน เช่น กำรบริหำรงำนในหน่วยงำนหรือองค์กร เป็นต้น
นอกจำกนี้ หลั ก สู ต รยั ง ส่ ง เสริ ม กำรสร้ ำ งรำกฐำนควำมรู้ เชิ ง ลึ ก และทฤษฎี ที่ ส ำคั ญ เพื่ อ
กำรศึกษำต่อหรือกำรวิจัยในระดับที่สูงขึ้นเช่น รำยวิชำหลักกำรบริหำรขั้นสูง รำยวิชำกำรบริหำรงำน
วิชำกำร รำยวิชำระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์ เป็นต้น
ลาดับที่
1.

หลักฐาน
รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 3 ข้อย่อย 3.1.5 คำอธิบำยรำยวิชำ
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AUN.2 ข้อกำหนดของหลักสูตร
คำอธิบำย
ข้อก ำหนดของหลั ก สู ต รต้อ งแสดงให้ เห็ น ถึ งผลกำรเรีย นรู้ที่ ค ำดว่ำจะได้ รับ จำกหลั ก สู ต รใน
ระดับอุดมศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย
 ควำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจที่นิสติ จะได้เมื่อจบกำรศึกษำ
 ทักษะหลัก เช่น กำรสื่อสำร กำรคำนวณ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรเรียนเพื่อ
กำรเรียนรู้
 ทักษะทำงปัญญำ เช่น ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรต่ำงๆ
 ทักษะเฉพำะทำง เช่น ทักษะด้ำนปฏิบัติกำร ทักษะทำงคลินกิ
หลั ก สู ต รพึ ง ก ำหนดกระบวนกำรเรี ย นกำรสอนที่ ท ำให้ บ รรลุ ผ ลกำรเรี ย นรู้ รวมทั้ ง วิ ธี ก ำร
ประเมินผลที่แสดงให้เห็นกำรบรรลุผลชัดเจน และสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
รับทรำบได้
เกณฑ์ย่อย
2
2.1

ข้อกำหนดของหลักสูตร
มหำวิทยำลัยใช้ข้อกำหนดของหลักสูตร [1]

2.2 ข้อกำหนดของหลักสูตรแสดงผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังและกำร

1

2

3

4

5

6

7

√
√

ทำให้บรรลุเป้ำหมำย [1,2,3]
2.3 ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียสำมำรถเข้ำถึงและรับรู้ขอ้ กำหนดของ

√

หลักสูตรได้ [1,3]
ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall Opinion)
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เกณฑ์ข้อที่ 1 มหำวิทยำลัยใช้ข้อกำหนดของหลักสูตร
มหำวิทยำลัยมีกำรเผยแพร่ข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร [1] โดยข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร
ต้องแสดงให้เห็นถึง ผลกำรเรียนรู้ที่คำดว่ำจะได้รับจำกหลักสูตร 4 ด้ำน อันประกอบไปด้วยควำมรู้ใน
เนื้อหำของแต่ละสำขำวิชำเมื่อจบกำรศึกษำทักษะด้ำนกำรสื่อสำร ตัวเลข เทคโนโลยีและสำรสนเทศ
ทักษะด้ำนกำรคิดเชิงวิเครำะห์ และทักษะเฉพำะด้ำนเชิงวิชำชีพ[2] [3]
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ลำดับที่
1.
2.
3.
4.

หลักฐำน
รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน และกำรประเมินผล
(หน้ำที่ 41)
แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (หน้ำที่ 47)
แผนที่กระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ ตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (หัวข้อที่ 2 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน)
คู่มอื นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษำ

เกณฑ์ข้อที่ 2 ข้อกำหนดของหลักสูตรแสดงผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังและกำรทำให้บรรลุ
เป้ำหมำย
ข้อกำหนดของหลักสูตรที่ปรำกฏในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) [1] เป็นสิ่งที่อธิบำยถึง
ผลกำรเรีย นรู้ที่ ค ำดหวั งรวมถึ ง วิธี ก ำรท ำให้ ผ ลกำรเรี ย นรู้ นั้ น บรรลุ ผ ลส ำเร็จ ทั้ ง 7 ด้ ำน คื อ ด้ ำ น
คุณ ธรรมจริย ธรรม ทัก ษะทำงปัญ ญำทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และ
ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสุนทรีย ภำพ สุขภำพและ
บุคลิกภำพ โดยมีกำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้บรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังไว้
ในกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน [2] และมีวิธีกำรวัดและประเมินผลที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจนและ
สอดคล้องกับเนือ้ หำรำยวิชำและกลยุทธ์กำรสอน
ลำดับที่
1.
2.

หลักฐำน
รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน และกำรประเมินผล
(หน้ำที่ 41)
แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (หน้ำที่ 47)

เกณฑ์ข้อที่ 3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถเข้ำถึงและรับรู้ข้อกำหนดของหลักสูตรได้
มีกำรเผยแพร่ขอ้ กำหนดของหลักสูตรในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)[1] ให้กับผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับ รู้ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย ผู้ใช้บัณ ฑิตศิษ ย์เก่ำ นิสิตปัจจุบัน และอำจำรย์
ผูส้ อนโดยกำรเผยแพร่ขอ้ กำหนดของหลักสูตรมีกำรประชำสัมพันธ์ไปยังผู้ใช้บัณฑิตโดยมีกำรจัดทำเล่ม
มคอ.2 และเผยแพร่ข้อมู ล ทำงเว็ บ ไซต์ของคณะอำจำรย์ผู้สอนได้รับ รู้ข้อก ำหนดของหลัก สูตรผ่ำน
รำยงำนกำรประชุ ม อำจำรย์ และนิ สิ ต ปั จ จุ บั น สำมำรถรั บ รู้ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ ำ วทำงเว็ บ ไซต์ ศิ ษ ย์ เก่ ำ
และเว็บไซต์ของวิทยำลัยกำรศึกษำ [2]
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ลำดับที่
1.
2.
3.

หลักฐำน
รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
เว็บไซต์วิทยำลัยกำรศึกษำ
คู่มอื นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษำ
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เกณฑ์ข้อที่ 3 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้งความรู้
และทักษะเฉพาะทาง
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตรแสดงให้เห็นถึงควำมครอบคลุมทั้งควำมรู้และทักษะทั่วไป
รวมทั้งควำมรู้และทักษะเฉพำะทำงโดยหลักสูตรมีกำรกำหนดให้ทุกรำยวิชำใช้มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
เดี ย วกั น [1]ทั้ ง 7 ด้ ำน ดั งที่ ก ล่ ำวในเกณฑ์ ข้อที่ 1 โดยแต่ล ะวิชำอำจไม่ จ ำเป็ น ต้อ งมี ทุ ก ด้ ำน แต่ ใน
ภำพรวมหลักสูตรจะต้องตอบสนองผลกำรเรียนรู้ให้ครบทั้ง 7 ด้ำน ทั้งหมวดวิชำศึกษำทั่วไป และหมวด
วิชำเฉพำะดังแสดงในแผนที่กระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ลาดับที่
1.

หลักฐาน
รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)หมวดที่ 4 (หน้ำ 47) แผนที่กระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

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

หลักฐาน
ละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)หมวดที่ 4 (หน้ำ 41) กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ
แบบรำยงำนผลกำรพิจำณำร่ำงหลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ
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AUN 3.โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content)
คาอธิบาย
หลักสูตรพึงมีความทันสมัย ทุกรายวิชามีความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ให้แก่กันเพื่อนาไปสู่
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย จานวนรายวิชาในหลักสุตรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างรายวิชาทั่วไปหรือพืน้ ฐานกับ
รายวิชาที่สร้างทักษะหรือความเฉพาะทางมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบจากรายวิชาพื้นฐาน
รายวิชาเฉพาะทาง จนถึงรายวิชาบูรณาการ โครงงาน หรือการศึกษาอิสระ และวิทยานิพนธ์ การจัด
โครงสร้างหลักสูตรแสดงถึงทั้งความกว้างและความลึกเชิงวิชาการที่กระจายสู่รายวิชาในหลักสูตร
เกณฑ์ย่อย
3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
1
3.1 เนื้อหาของหลักสูตรแสดงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะ
ทั่วไป กับความรู้และทักษะเฉพาะทาง[1]
3.2 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [2]
3.3 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมชัดเจนในการทาให้บรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง [3]
3.4 หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมีการบูรณาการ
เนื้อหาระหว่างรายวิชา [4]
3.5 หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงทั้งความกว้างและความลึกทางวิชาการ [5]
3.6 หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลางจนถึงรายวิชา
เฉพาะทาง รวมถึงการทาโครงงาน หรือวิทยานิพนธ์ [6]
3.7 เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัย [1]
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

2 3 4
√

5

6 7

√
√
√
√
√
√
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เกณฑ์ข้อที่ 1 เนื้อหาของหลักสูตรแสดงสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างความรู้และทักษะทั่วไป
กับความรู้เฉพาะทาง [1]
โครงสร้างหลั ก สู ตรมีค วามเหมาะสมระหว่างความรู้และทัก ษะทั่วไป กั บ ความรู้เฉพาะทาง
ซึ่ ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ ข อง ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (สกอ.)ซึ่ ง ได้ ร ะบุ
ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 2)โดยกาหนดให้โครงสร้างหลักสูตร มีหน่วยกิตรวมทั้งหมด ทั้งหมด
40(3) หน่วยกิตดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
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ตารางจาแนกหน่วยกิตของหลักสูตร
เกณฑ์ สกอ.
ลาดับ
ที่

รายการ

แผน ก แผน ก
แบบ
แบบ
ก1
ก2

1

งานรายวิชา
(Coursework)ไม่นอ้ ยกว่า
1.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ด้านไม่น้อยกว่า
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
ไม่นอ้ ยกว่า
1.2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
2
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
3
การค้นคว้าด้วยตนเอง
รายวิชาบังคับ
4
ไม่นับหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า

12

36

แผน
ข

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2550
แผน ก แผน ก แผน
แบบ
แบบ
ข
ก1
ก2

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
แผน ก แผน ก แผน
แบบ
แบบ
ข
ก1
ก2

28

34

28

34

9

9

9

9

19

25

19

25

10

10

13

13

9

15

6

12

30

12

40

12

3-6

36

36

36

40

12

6

6

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

40(3)

40(3)

40(3)

40(3)

40(3)

40(3)

เกณฑ์ข้อที่ 2 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย [2]
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยการศึกษา ในการผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและการพัฒนา
องค์การ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นิสิตมีค วามรู้ด้านการค้นคว้าและวิจัย สามารถนาความรู้ไปพัฒนา
องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองต่อไปได้
เนื้อหาของหลัก สู ตรสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญ ในการผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเห็นได้
จากการมีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และเน้นความรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพและความรู้เบื้องต้นในการทา
วิจัยผ่านการศึกษาอิสระ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เนื้อหาวิชายังมีส่วนในการสร้างความ
ตระหนักในความสาคัญของการบริหารการศึกษาที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษาขององค์กร
สังคม และประเทศ เช่น วิชาหลัก การบริหารการศึกษาขั้นสูง วิชาสถิติเพื่อการวิจัย วิชาบูรณ าการ
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ศาสตร์ทางการศึกษา วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิชานโยบายและกลยุทธ์ท างการศึกษา
วิชาภาวะผู้นาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา และวิชาการบริหารงานวิชาการ
เกณฑ์ข้อที่ 3 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมชัดเจนในการทาให้บรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง[3]
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาของหลักสูตรแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน
ในการทาให้บ รรลุผลการเรีย นรู้ที่ค าดหวัง ทั้ง รายวิชาศึก ษาทั่วไป ความรู้และทักษะทั่วไป รวมทั้ง
ความรู้และทักษะเฉพาะทาง โดยทุกวิชาจะแสดงภาพรวมของการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 7
ด้ าน ดั ง แสดงในแผนที่ ก ระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เกณฑ์ข้อที่ 4 หลักสูตรมีองค์ประกอบที่ชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน มีการบูรณาการเนื้อหา
ระหว่างรายวิชา[4]
หลักสูตรมีแผนการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งในแนวดิ่ง คือ เชื่อมโยงกันในการเรียงลาดับ
รายวิชาจากรายวิชาพื้นฐาน ทั้งที่เป็นวิชาศึก ษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานในชั้นปี ที่ 1 และเชื่อมโยงไปสู่
รายวิช าทางการบริห ารที่ มี เนื้ อ หาขั้น สู งและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ในชั้น ปี ที่ 2นอกจากนี้ ยั งมี ค วาม
เชื่อมโยงในแนวนอน คือ รายวิชามีการบูรณาการเนื้อหาระหว่างกัน เช่น มีการบูรณาการรายวิชาวิจัย
และประเมินโครงการเข้าด้วยกัน โดยในชั้นปีที่ 1 จะเรียนรายวิชาวิจัยทางสังคมศาสตร์ จากนั้นจะมีวิชา
วิจัยและประเมินโครงการในชัน้ ปีที่สองนอกจากนีห้ ลักสูตรยังมีรายวิชาบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษา
เกณฑ์ข้อที่ 5 หลักสูตรแสดงให้เห็นถึงความกว้างและความลึกทางวิชาการ [5]
หลั ก สู ต รมี ก ารก าหนดรายวิ ช าที่ ชั ด เจนแสดงให้ เห็ น ถึ งการครอบคลุ ม เนื้ อ หาในเชิง กว้ า ง
ทางด้านวิชาพื้นฐาน ในเชิงลึกทางวิชาการอันได้แก่ วิชาทางการบริหารการศึกษา การประเมินโครงการ
การพัฒนาองค์การ และเนื้อหาของรายวิชาที่แสดงให้เห็นถึงความกว้าง ได้แก่ รายวิชาที่ส่งเสริม การ
เรียนรู้ตลอดชีวติ การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นต้น
แผนการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความลึกทางวิชาการ โดยเริ่มจากรายวิชาพื้นฐานไปสู่รายวิชา
ขั้นสูงในชั้นปีที่สูงขึ้นไป เช่น ผู้เรียนเริ่มต้นจากรายวิชา หลักการบริหารการศึกษาขั้นสูง ตามมาด้วย
รายวิชาบูรณาการศาสตร์ท างการศึกษา นโยบายและกลยุท ธ์การศึก ษา ภาวะผู้นาและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา และการบริหารงานวิชาการ เป็นต้น
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เกณฑ์ข้อที่ 6 หลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง จนถึงรายวิชา
เฉพาะทาง รวมถึงการทาโครงงาน หรือวิทยานิพนธ์ [6]
รายวิชาตามแผนการศึกษาในชั้นปีที่ 1 เป็นวิชาพืน้ ฐานความรูท้ ี่สาคัญสาหรับการเรียนใน
ชั้นปีที่ 2 และเป็นรายวิชาที่เฉพาะเจาะจงตามศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา เพื่อนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานต่อไป
เกณฑ์ข้อที่ 7 เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัย[7]
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) มีการกาหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 3 ปี เมื่อสอน
เสร็จแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา มี ก ารจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิช า (มคอ. 5) และการ
ปรับปรุงรายวิชาในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ของรอบภาคการศึกษาถัดไปให้ทันกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
นอกจากนี้มีการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยมากขึ้นในทุกรายวิชา
ลาดับที่
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

หลักฐาน
1.1 รายละเอียดของหลัก สูตร (มคอ. 2) หมวด 3.1 หลั กสูต รข้อ ย่อย 3.1.2 โครงสร้างหลัก สูต ร
(หน้า 14)ข้อย่อย 3.1.4 แผนการศึกษา (หน้า 20)ข้อย่อย 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา (หน้า 25)
2.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ข้อ 12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2
ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
3.1 รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ. 2)หมวดที่ 4 (หน้ า 47) แผนที่ ก ระจายความรั บ ผิ ด ชอบ
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้จ ากหลั ก สู ต รสู่ รายวิชา ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แห่งชาติ
4.1 ละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)หมวดที่ 4 (หน้า 41) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
5.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 (หน้า 41) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
5.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
6.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดที่ 3 ข้อย่อย 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
7.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2551 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
7.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
7.3 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)
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AUN.4กลยุทธ์การเรียนการสอน
คาอธิบาย
คณาจารย์ในหลักสูตรพึงร่วมกันพิจารณาและกาหนดกลยุทธ์ของการจัดการเรียนการสอน
ที่ชัดเจนของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ( Quality learning) ของผู้เรียน
กลยุทธ์การเรียนการสอนควรมีหลากหลายตามลักษณะของรายวิชา ควรมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเพื่อ
ทาให้เกิดความตื่นตัว ความอยากเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะเรียนและรับความรู้ใหม่ ๆ รู้จักประสาน
ความรู้เก่ าและใหม่เพื่อประยุ กต์ใช้ รู้จักการแก้ปัญ หา เรียนรู้จากประสบการณ์ จริง มีกระบวนการ
ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อาจารย์ควรสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น ร่วมมือ
กันและฝึกความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดชีวิต ( Lifelong learners)
เกณฑ์ย่อย
4
4.1
4.2
4.3
4.4

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

2

3
√

4

5

6

7

√
√
√
4

เกณฑ์ข้อที่ 1 ผู้สอนหรือภาควิชามีกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ชัดเจน [1]
ผูส้ อนระบุกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนทั้งในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยการจัดการเรียนการสอนจะต้องคานึงถึงผลการพัฒนาผล
การเรียนรูใ้ นแต่ละด้านซึ่งได้มกี ารกาหนดไว้อย่างชัดเจน
เกณฑ์ข้อที่ 2 กลยุทธ์การเรียนการสอนทาให้ผู้เรียนได้ความรู้และสามารถใช้ความรู้
ในเชิงวิชาการ [2]
กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนได้ ร ะบุ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจนมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ความรู้ แ ละ
ความสามารถในการใช้ความรู้ในเชิงวิชาการของผู้เรียนได้ โดยสาขาวิชาสามารถพิจารณาจากแนวกล
ยุทธ์การสอนที่สัมพันธ์กับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน นอกจากนี้ สาขาวิชาสามารถติดตาม
ผลของกลยุ ท ธ์ ก ารเรีย นการสอนและการใช้ค วามรู้ใ นเชิ งวิช าการว่ าได้ น าไปใช้ ในการปฏิ บั ติ จ ริ ง
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อาทิ รายวิชาการศึกษาค้นคว้า และเมื่อสาเร็จการศึกษาไปแล้ววิทยาลัยการศึกษายังสามารถพิจารณา
จากความพึงพอใจนายจ้างได้อีกทางหนึ่งด้วย
เกณฑ์ข้อที่ 3 กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้คานึงถึงผู้เรียนและกระตุ้นการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ [3]
อาจารย์ผู้สอนใช้กลยุท ธ์ก ารเรีย นการสอนโดยคานึงถึงการเรีย นรู้และผลการเรียนรู้ที่นิสิต
จะได้รับ ตลอดจนการกระตุ้นการเรีย นรู้อย่างมีคุณ ภาพ การเรีย นรู้ที่จะได้รับ ซึ่งประกอบด้วยด้าน
คุณธรรมจริยธรรมทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและทักษะ
การวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ จะมี ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอนและ
การกระตุน้ ที่หลากหลายโดยขึ้นอยู่กับผลการเรียนรู้ที่จะได้รับ
กลยุ ท ธ์ ท่ี ใ ช้ ใ น การเรี ย นการสอ นเพื่ อให้ บ รรยากาศการเรี ย นรู้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพนั้น ผู้สอนได้มอบหมายให้ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย
ทั้งการท างานเป็นทีม การนาเสนอรายงานการศึก ษาค้นคว้า รวมถึงการศึก ษาดูงาน ทั้งนี้ ก ลยุ ท ธ์
การสอนที่ใช้เน้นการจัดการเรีย นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รวมถึงมีก ารเชื่อมโยงบริบ ทของ
ศาสตร์อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ก ารเรีย นการสอนมี ก ารบู รณาการองค์ ค วามรู้ นอกจากนี้ วิท ยาลั ย การศึ ก ษา
ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผล
ประเมินผล ดังแสดงด้วยโครงการพัฒ นาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้กับสถานศึกษาในประเทศลาว เป็นต้น
กลยุ ทธ์ในการสร้างหลั ก สู ต รที่ยื ดหยุ่ นเพื่ อ ให้ผู้ เรีย นมีท างเลือ กด้ านเนื้ อ หารายวิช า
แกนหลัก และระยะเวลาของภาคการศึก ษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณ ฑิต มีความยืดหยุ่นเพื่อ
ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชาเลือกตามความต้องการชองผู้เรีย น โดยเห็นได้จากหลักสูตรที่กาหนดให้
ผู้เรีย นมีวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และผู้เรีย นยังสามารถเรีย นวิชาเลือกเฉพาะสาขาได้
ไม่ น้อ ยกว่า 18 หน่ว ยกิ ต รวมไปถึ งหมวดวิชาเลื อ กเสรี ที่ผู้ เรีย นสามารถเลือ กเรีย นได้ไม่น้ อยกว่า
6 หน่วยกิต
กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะทางปัญญา โดยผู้สอนใช้
กลยุ ท ธ์ ที่ เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เอื้ อ ให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก การคิ ด เพื่ อ วางแผน การแก้ ไ ขปั ญ หา
(problem-solving strategy) โดยจั ด รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยเน้ น การอภิ ป ราย การวิ เคราะห์
กรณีศึกษา การเรียนโดยใช้สถานการณ์จาลอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังสามารถช่วยกระตุ้นการเรียนรู้
ได้เป็นอย่างดี การจัดการเรียนการสอนที่คานึงถึงผู้เรียนสามารถเห็นได้จากการกาหนดรายละเอี ยดใน
รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบั ติ ดั งตั วอย่างของรายวิชาต่ อไปนี้ หลั ก การบริหารการศึก ษาขั้นสู ง
การพัฒนาองค์การ และการบริหารงานวิชาการ
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กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้ผู้เรียนตระหนักในสิ่งที่
เรีย นรู้และกลยุทธ์ในการเรีย นรู้ของตนเอง (Self-Learning)และสร้างบรรยากาศการเรีย นรู้
ที่ผ่อนคลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดการเรียนรู้แบบอัธยาศัย โดยเห็นได้
จากกลยุทธ์การสอนที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ยกตัวอย่างเช่น การใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ โดยผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายงานกลุ่มหรืองานที่ต้องมีการติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลอื่น จัดหรือส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ด าเนิ น กิ จ กรรม รวมถึ ง วิ เคราะห์ ส รุ ป ผลการด าเนิ น งานสอนเรื่ อ งการท างานเป็ น ที ม
เช่น มอบหมายงานกลุ่ม และให้นิสิตกาหนดบทบาทและหน้าที่ของทีมงานอย่างชัดเจน และหนาเสนอ
ผลการทางานหน้าชั้นเรียนและ มอบหมายงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มและกาหนดโจทย์ กติกา และให้ถือ
ปฏิบัติตามเป็นต้น
เกณฑ์ข้อที่ 4 กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
และสนับสนุนให้เกิดการเรียนเพื่อการเรียนรู้ [4]
กลยุทธ์การเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสนับสนุนให้เกิดการเรียน
เพื่อการเรียนรู้นั้นสามารถพิจารณาได้จากรายวิชาภาคปฏิบัติของหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริงและการ
นาไปใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม อาทิ รายวิชาการศึกษาค้นคว้า เป็นต้น
ผู้สอนใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้และการ
เรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้น โดยการกาหนดการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบใน มคอ. 2 และ มคอ. 3 โดยใช้กลยุทธ์การสอน โดยการมอบหมายงาน
กลุ่มหรืองานที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นสอนเรื่องการทางานเป็นทีมมอบหมายงาน
กลุ่มหรือเดี่ยว เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้สอนยังสามารถใช้กลยุทธ์ในเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและ
สะท้อนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองโดยเห็นได้จากกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญ ญา โดยเน้นการจัดให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ การ
นาเสนอและสะท้อนผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนองการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
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AUN.5 การประเมินนิสิต
คาอธิบาย
การประเมินนิสิตจัดเป็นกลไกที่สาคัญ ในการจัดการศึกษา ผลลัพธ์การประเมินส่งผลโดยตรง
ต่ออนาคตของนิสิต หลักสูตรพึงมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์จากการประเมินสะท้อนให้เห็นได้ทั้งความสาเร็จ
ของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนและความสาเร็จของนิสิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
หลั ก สู ต รพึ ง พิ จ ารณาความเหมาะสมของเกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ของแต่ ล ะรายวิ ช า
และกาหนดล่วงหน้าก่อนการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการที่เหมาะสมให้นิสิตสามารถอุทธรณ์
ผลการประเมินได้
ความชัดเจนของการประเมิน ควรแสดงทั้งเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน และช่วงเวลาการ
ประเมินโดยอย่างน้อยควรครอบคลุมรายละเอียดต่อไปนี้
เกณฑ์และวิธีการประเมินนิสิต ควรมีความหลากหลายตามลักษณะวิชา การจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนผลการเรีย นรู้ที่ ค าดหวั ง โดยก าหนดอย่างชัด เจนในหลัก สู ตร และแสดงไว้ในแต่ล ะ
รายวิชาของหลักสูตรนั้นๆ รวมทั้งมีการระบุน้าหนักของการประเมินไว้ในรายวิชา ซึ่งต้องเปิดเผยให้
นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องรับรู้ได้ โดยสามารถยืนยันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงธรรมของ
เกณฑ์และวิธีการประเมิน
ทั้งวิธีการและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินควรมีการพิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ให้มีความ
เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งการคิดสร้างแนวทางประเมินใหม่ๆ
ช่วงเวลาของการประเมิน ครอบคลุมตั้งแต่การรับเข้าศึกษา การติดตามความก้าวหน้าของการ
เรียน และการประเมินก่อนสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ควรกาหนดช่วงเวลาของการประเมินให้รับรู้ล่วงหน้า
และสะท้อนผลการประเมินกลับยังผูถ้ ูกประเมินเพื่อให้เกิดการแก้ไขและพัฒนา
การรับ รองผลการประเมิน มีขั้นตอนการดาเนินการที่ แสดงไว้อย่างชัดเจนในการพิจารณาและ
รับรองผลการประเมินที่ได้ โดยเน้นให้เห็นการสรุปผลเพื่อสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาต่อไป
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เกณฑ์ย่อย
5 การประเมินนิสิต
5.1 มีการประเมินตัง้ แต่การรับเข้า การติดตามความก้าวหน้า
ระหว่างศึกษาและเมื่อสาเร็จการศึกษา
5.2 การประเมินมีเกณฑ์อ้างอิง
5.3 การประเมินใช้วธิ ีการที่หลากหลาย
5.4 การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนือ้ หาของ
หลักสูตร [3]
5.5 เกณฑ์ที่ใช้ประเมินมีความชัดเจนและเป็นที่รับรู้ [3,6]
5.6 วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร [4]
5.7 มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้นคงวา
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

1

2

3

4
√

5

6

7

√
√
√
√
√
√
4

5.1 มีการประเมินตั้งแต่การรับเข้า การติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษา และเมื่อสาเร็จ
การศึกษา
มหาวิท ยาลั ย ได้ ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ผู้ เรีย นตั้ งแต่ รับ เข้า ระหว่า งเรีย น และเมื่ อ ส าเร็ จ
การศึกษา ดังนี้
5.1.1 การประเมินผู้เรียนตั้งแต่รับเข้า
มหาวิทยาลัยพะเยาได้กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สมัครเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยพะเยาต้องมีผลการทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้อง มีการทดสอบภาษาอังกฤษ
และมีการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ที่จะได้ผ่านเข้ามาศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบครบทั้ง 3 ด้าน
5.1.2 การติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตได้กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนิสิต
ระหว่ างการศึ ก ษาในรายวิช าต่ างๆ ของหลั ก สู ต รด้ วยวิ ธี ก ารทดสอบย่ อ ย การทดสอบกลางภาค
การศึกษา และการทดสอบปลายภาคการศึก ษา ทั้งนี้การทดสอบย่อยหรือการทดสอบประจาภาค
การศึกษาเป็นการทดสอบเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยการนาผลการทดสอบมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผูเ้ รียนตามศักยภาพและรายงานผลในการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) อีกด้วย
นอกจากนี้ วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษายั งได้ จั ด ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ดู แ ลนิ สิ ต และติ ด ตาม
ความก้ าวหน้ าระหว่างการศึก ษา อาจารย์ที่ ป รึก ษายั งสามารถใช้งานระบบทะเบี ย นออนไลน์ เพื่ อ
ดาเนินการให้คาปรึกษา ฝากข้อความ ติดตามรายงานผลการเรียน ตลอดจนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
นิสติ ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ (www.reg.up.ac.th)
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5.1.3 การประเมินผู้เรียนเมื่อสาเร็จการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาได้ ก าหนดให้ นิ สิ ต ที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษาต้ อ งมี ผ ลการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการเข้ารับการทดสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษ หรือสอบผ่านรายวิชา English for Master Level Studies หรือรายวิชาที่หลักสูตร
กาหนด นอกจากนี้ยังได้กาหนดให้มีการสอบประมวลความรู้ก่อนจบการศึกษาด้วย ทั้งนี้ หลังจากนิสิต
สาเร็จการศึกษามีการติดตามบัณฑิตด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้
1. ตรวจสอบภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน
ด้านขอระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2. ตรวจสอบความพึงพอใจนายจ้าง โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิตที่จบการศึกษาและปฏิบัติงาน หลังจากจบการศึกษาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
ลาดับที่
1.
2.

หลักฐาน
คู่มอื นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา
การดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

5.2 การประเมินมีเกณฑ์อ้างอิง
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตได้กาหนดเกณฑ์ การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตไว้ใน มคอ.
2 และ 3 โดยอ้างอิงจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญ ญาโท พ.ศ.2553
หมวดที่ 3 การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ 20 การวัดและการประเมินผลการศึกษา โดยทาการ
ประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสิตทั้งแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม กาหนดเป็นตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+,
D และ F ที่แสดงผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา เช่น นิสิตจะได้ค่าระดับขั้น
จากคะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชาแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
คะแนน
80 – 100
75 – 79
70 - 74
65 – 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
0 - 49

ระดับขัน้
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

Excellent
Very good
Good
Fairly good
Fair
Poor
Very poor
Failed
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ลาดับที่
1.
2.
2.

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

5.3 การประเมินใช้วธิ ีการที่หลากหลาย
หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาการบริห ารการศึ ก ษา (มคอ. 2 ) ได้ ก าหนดวิธี ก าร
ประเมินการเรีย นรู้ของผู้เรียน ที่หลากหลายในด้านคุณ ธรรม จริย ธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญ ญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพดังนี้
5.3.1 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
1) สอบถามนิสิตถึงความเข้าใจหรือความคิดเห็นถึงพฤติกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรม
2) ประเมินพฤติกรรม และตรวจสอบการเข้าเรียน การส่งงาน การปฏิบัติตนในชั้นเรียน
การสอบรวมถึงประเมินจากผลงานของนิสิต ต้องเป็นผลจากความสามารถของนิสิตเอง ไม่ควรมีการ
ลอกเลียนแบบความคิดของผูอ้ ื่น
3) ประเมินจากพฤติกรรมและปฏิบัติตนในการเข้าชั้นเรียน
4) ประเมินผลงานจากงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
5.3.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้
1) การสอบข้อเขียนในการทดสอบย่อยหรือสอบกลางภาคและปลายภาค
2) การสอบปากเปล่า ในรูปแบบของการนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การเล่นบทบาท
สมมุติ การโต้วาที การอภิปราย การแสดงละคร การถามตอบ เป็นต้น
3) การจัดทารายงานผลการค้นคว้า และ/หรือผลการวิจัย การนาเสนอโครงงาน
4) การนาเสนอผลงานทางการจัดบอร์ดนิทรรศการ
5) การฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงจากแหล่งฝึก
5.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
1) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความสามารถในการสืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
การประยุกต์ใช้ การใช้หลักตรรกะ การแก้ปัญหา ในการทดสอบหรืองานที่มอบหมายให้นสิ ิต
5.3.4 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการติดต่อประสานงาน
2) ผลประเมินการเรียนการสอนในรายวิชา หรือ ผลประเมินโครงการหรือกิจกรรม
3) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องการทางานเป็นทีม
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5.3.5 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดสัดส่วนคะแนนให้กับเรื่องความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและการ
ประเมินชิน้ งานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
2) ประเมินความถูกต้องในการใช้สถิตแิ ละการตอบโจทย์ หรือความสามารถใน
การตีความค่าสถิตเิ บือ้ งต้น ในบทความต่างๆ หรือจากงานวิจัย
3) ประเมินผลการนาเสนอข้อมูลที่สืบค้น
5.3.6 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1) ผลประเมินในรายวิชาหรือ ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
5.3.7 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
1) สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการดูแลสุขภาพ
5.3.8 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นบุคลิกภาพ
1) สอบถามหรือพูดคุยเพื่อแสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
ลาดับที่
1.

หลักฐาน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5.4 การประเมินสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเนื้อหาของหลักสูตร
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจึงได้กาหนดให้มีประเมินผลการเรียนในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน และหลังการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้การประเมินสามารถสะท้อนผลการ
เรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต รและครอบคลุ ม เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รทั้ ง 7 ด้ า น คื อ ด้ านคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทักษะการ
วิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ านสุ น ทรี ย ภาพ สุ ข ภาพและ
บุคลิกภาพดังแสดงในแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ทั้งนี้ผู้สอนได้กาหนดเนื้อหาและวิธีการวัดผลประเมินในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
เอกสารประกอบการสอน อีกทั้งได้กาหนดให้มีผังแบบทดสอบ (Test blueprint) เพื่อให้การประเมินผล
ครอบคลุมและสะท้อนผลการเรียนที่หลักสูตรกาหนด
ในรายวิชาศึ ก ษาทั่ ว ไปของหลั ก สู ตรยั งมี ก ารประเมิ นผลการเรีย นรู้โดยนิ สิต เพื่ อ ให้ นิสิ ต ได้
สะท้อนและรายงานผลการเรียนรู้ที่ตงั้ ไว้ของแต่ละรายวิชา
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ลาดับที่
1.
2.

หลักฐาน
ละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)หมวดที่ 4 (หน้า 41) การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)

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

หลักฐาน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)

5.6 วิธีการประเมินครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผู้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช าของหลั ก สู ต รได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ [1] ที่ ห ลากหลาย
เช่น การท าแบบทดสอบ การทารายงาน การทาโครงงาน การนาเสนอผลงาน โดยผู้สอนเลือกหรือ
ออกแบบการประเมิ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร คื อ นิ สิ ต มี ค วามรู้แ ละทั ก ษะในการสื่ อ สาร
ภาษาอั งกฤษในวิชาชี พ ได้ อ ย่ างสอดคล้ อ งกั บ วัฒ นธรรมและเทคโนโลยี ในปั จ จุบั น 2) มี คุ ณ ธรรม
จริย ธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและ 3) มีความสามารถในการปรับ ตัวและท างาน
ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างเหมาะสม โดยมีการระบุอย่างชัดเจนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ลาดับที่
1.

หลักฐาน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

5.7 มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินมีความชัดเจนและคงเส้นคงวา
ผู้สอนทาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามที่ได้กาหนดไว้ใน มคอ.3[1] และเกณฑ์
สัด ส่วนคะแนนระหว่างการทดสอบกลางภาคการศึก ษาและปลายภาคการศึก ษาที่ผู้สอนได้แจ้งให้
ผู้เรีย นก่ อ นจั ด การเรีย นการสอน ผลการเรี ย นรู้ของนิ สิ ต ในแต่ ล ะรายวิช าได้ รับ การพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รายวิ ช าที่ อ อกข้ อ สอบแบบปรนั ย บางรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร เช่ น ภาษาอั ง กฤษพื้ น ฐาน
ภาษาอังกฤษพัฒนา ทักษะภาษาไทย เป็นต้น โดยสามารถใช้เครื่องตรวจข้อสอบของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
การวิเคราะห์คุณภาพ และมีการวิเคราะห์เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบแบบอัตนัย
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ในด้ า นความชั ด เจนของระบบตรวจสอบผลการเรี ย น นิ สิ ต สามารถติ ด ตามได้ จ ากระบบ
reg.up.ac.th หรือสามารถยื่นคาร้องขอตรวจสอบผลการสอบหรือผลการตรวจข้อสอบได้
นอกจากการประเมิ น ในรายวิ ช าทั่ ว ไปแล้ ว การประเมิ น ผลในรายวิ ช าการฝึ ก งานมี ก าร
กาหนดให้ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินผลการฝึกงานจากสถานประกอบการและจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ฝึกงานโดยการนาเสนอผลการฝึกงานอย่างเป็นทางการทุกปีการศึกษา
ลาดับที่
1.
2.

หลักฐาน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
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ลาดับที่
1.

2.
3.

4.

หลักฐาน
1.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
1.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
1.3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ข้อ2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ข้อย่อย 2.4
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(หน้า 44)
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ข้อ2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ข้อย่อย 2.4
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(หน้า 44)
3.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)หมวดที่ 4
3.2 รายละเอียดของรายวิชามคอ. 3 แผนการสอนข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ข้อ
ย่อย 2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา (หน้า 43)
ข้อย่อย 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (หน้า 44)
4.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
4.2 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
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AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
คาอธิบาย
ผู้สอนมีความสาคัญในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร คุณภาพของผู้สอนขึ้นกับคุณวุฒิ
การศึกษาที่ตรงกับหลักสูตรที่สอน ความเข้าใจ ความชานาญ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอน ทักษะ
ในการถ่ายทอด ความรู้แก่นิสิต รวมทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถนาผลการประเมินการสอน
มาปรับปรุงพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ ที่กาหนดคุณภาพ
ของบุคลากรสายวิชาการ
เกณฑ์ย่อย
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรมีความสามารถในงานของตน
มีบุคลากรเพียงพอที่จะทางานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
การสรรหาบุคลากรและการเลือ่ นตาแหน่งเป็นไปตาม
ความสามารถเชิงวิชาการ
มีการกาหนดบทบาทและความสัมพันธ์เชิงหน้าที่ระหว่าง
บุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจตรงกัน
มีการมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
มีภาระงานบุคลากรและระบบจูงใจที่สนับสนุนคุณภาพการ
เรียนการสอน
มีการกากับดูแลความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของ
บุคลากร
มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารือ และปรับการ
มอบหมายงาน
มีการวางแผนและปฏิบัตติ ามแผนในเรื่องการสิ้นสุดการจ้าง
และการเกษียณอายุงาน
มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

1

2

3

4
√
√
√

5

6

7

√
√
√
√
√
√
√
4

6.1 บุคลากรมีความสามารถในงานของตน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มีบุคลากรในตาแหน่งผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ และอาจารย์ ที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถตามภาระงานในตาแหน่งอาจารย์
[1] อาจารย์ผสู้ อนทุกคนมีรายวิชาที่รับผิดชอบสอน มีภาระงานสอน และมีแผนพัฒนารายบุคคลในการ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ [2] โดยวิทยาลัยการศึกษา มีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์
เพิ่มพูนความรูค้ วามสามารถที่เกี่ยวข้องทุกปี [3]
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อาจารย์ป ระจาหลั ก หลั ก สู ต รการศึก ษามหาบั ณ ฑิต จานวน 5 คน มีคุณ สมบั ติตามเกณฑ์
สกอ. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต[4] และผ่านการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่จากวิทยาลัยการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม [5]
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

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

6.2 มีบุคลากรเพียงพอที่จะทางานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
หลั ก สู ตรการศึ ก ษามหาบัณ ฑิ ต มีบุค ลากรเพี ย งพอที่จะท างานตามกิ จกรรมที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร โดยอาจารย์ประจาสาขาวิชามีภาระการสอน อย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ไม่เกิน 15
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยคานึงอัตรากาลังต่อภาระงาน [1]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
ตารางสรุปอัตรากาลัง (FTES) บุคลากรวิทยาลัยการศึกษา

6.3 การสรรหาบุคลากรและการเลื่อนตาแหน่งเป็นไปตามความสามารถเชิงวิชาการ
บุค ลากรของแต่ล ะสาขาวิชาในวิทยาลัยการศึก ษาได้ผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรตาม
ความสามารถเชิงวิช าการ การสรรหาบุค ลากรเริ่มจากการพิ จารณาเกณฑ์ อัต ราก าลั งของแต่ ล ะ
สาขาวิ ช า [1]เมื่ อ ขาดอั ต ราก าลั ง วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษาจะด าเนิ น การขออั ต ราจากมหาวิ ท ยาลั ย
และมหาวิท ยาลั ย พะเยาจะประกาศรั บ สมั ค รอาจารย์ [2] โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ วุฒิ ต ามสาขาวิช า
ที่เกี่ยวข้อง และการสอบสอนโดยคณะกรรมการประเมินที่ วิทยาลัยการศึกษาแต่งตั้ง [3] ซึ่งสามารถ
พิจารณาได้จากความสามารถเชิงวิชาการและบุคลิกภาพและทัศนคติ[4]
การเลื่อนตาแหน่งของบุคลากรเป็นไปตามความสามารถเชิงวิชาการโดยบุคลากรทุกหลักสูตร
ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัยพะเยาระเบียบเรื่องการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ [5]
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ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

6.5 มีการมอบหมายงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
บุ ค ลากรทุ ก หลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย การศึ ก ษา ได้ รั บ มอบหมายงานเหมาะสมกั บ ความรู้
ความสามารถ แต่ละหลั กสู ตรจะมีก ารประชุมเพื่อมอบหมายความรับ ผิดชอบ ภาระงาน โดยมีก าร
กาหนดเกณฑ์และบุคลากรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา [1] การจัดการเรียนการสอนประจารายวิชา ทั้งระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก [2]การเป็นผู้จัดการรายวิชา[3]การเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา[4] การเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ [5]การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง [6]วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและ
เอก [6]
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หลักฐาน
เกณฑ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและคาสั่งแต่งตั้ง
รายงานการประชุมการจัดตารางสอนอาจารย์ของวิทยาลัยการศึกษา
รายงานการประชุมการกาหนดผู้จัดการรายวิชา
เกณฑ์อาจารย์บัณฑิตศึกษา
รายงานการประชุมการกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
รายงานการประชุมการกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เกณฑ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
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6.6 มีภาระงานบุคลากรและระบบจูงใจที่สนับสนุนคุณภาพการเรียนการสอน
บุคลากรทุกหลักสูตรในวิทยาลัยการศึกษา มีภาระงานและระบบจูงใจที่สนับสนุนคุณภาพการ
เรีย นการสอนโดยมี นโยบายการสนับ สนุ นงบประมาณการสอนเกิน ภาระงานที่ ก าหนด และมีก าร
กาหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร ในการเข้าร่วม ประชุม อบรมสั มมนา
ปีละ 15,000 บาท [1]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วม ประชุม อบรมสัมมนา (Block Grant)

6.7 มีการกากับดูแลความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของบุคลากร
ทุก หลั ก สู ต รของแต่ ล ะสาขาวิชาจะมี ก ารก ากั บ ดู และความรับ ผิ ดชอบต่อ งานในหน้ าที่ ของ
บุคลากรในระดับหลักสูตรโดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตร [1] บุคลากรในแต่ละสาขาวิชาจะมีหัวหน้า
สาขาวิชากากับดู แล [2] ร่วมกับ รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีแต่ละฝ่าย [3] โดยมีผู้กากับดูแลสูงสุด
ในแต่ละคณะคือคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา[4] และคณบดี [5]
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

หลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา
คาสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีและรองคณบดีวทิ ยาลัยการศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา
คาสั่งแต่งตั้งคณบดีวทิ ยาลัยการศึกษา

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

หลักฐาน
รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
รายงานการประชุมสาขาวิชา
เอกสารประกอบการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการศึกษา

6.9 มีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในเรื่องการสิ้นสุดการจ้าง และการเกษียณอายุงาน
บุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยการศึกษาได้แก่ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ [1] และอาจารย์
[2]มีระยะเวลาการทางานและการสิ้นสุดการจ้าง ตลอดจนการเกษียณอายุงานตามพระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา [3]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
2.
สัญญาจ้างอาจารย์ประจา
3.
พระราชบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา

6.10 มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
บุคลากรสายวิชาการทุกหลักสูตรของวิทยาลัยการศึกษาได้รับการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
ดังต่อไปนี้
1. การประเมินภาระงาน สาหรับบุคลากรในระยะทดลองงาน 5 ปีแรก โดยส่งรายงานภาระงาน
รอบ 6 เดือน รวมเป็น ปีละ 2 ครัง้ [1]
2. การประเมิ น การจั ด การเรีย นการสอนรายวิ ชาโดยนิ สิ ต ภาคการศึ ก ษาละ 1 ครั้ง และ
ใช้รายงานการประเมินผลดังกล่าวมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป [2]
3. การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยหัวหน้าสาขาวิชาประเมินภาระงานและพฤติกรรมการ
ทางานของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อเสนอการเลื่อนขัน้ เงินเดือน [3]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
เอกสารการประเมินภาระงานอาจารย์ ระยะทดลองงาน
2.
รายงานการประเมินการสอน และ มคอ.5 การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
3.
รายงานภาระงานอาจารย์ประจาเสนอต่อวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
คาอธิบาย
บุคลาการสายสนับสนุนมีความสาคัญ ในการช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
คุ ณ ภาพ จึ ง เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตรงกั บ งาน
มีความสามารถ และมีจานวนที่เพียงพอ
เกณฑ์ย่อย
7
7.1

คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรห้องสมุดมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะ
ให้บริการอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
7.2 บุคลากรห้องปฏิบัตกิ ารมีความสามารถและมีจานวนเพียง
พอที่จะให้บริการอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
7.3 บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มีความสามารถและมีจานวนเพียง
พอที่จะให้บริการอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
7.4 บุคลากรงานบริการนิสติ มีความสามารถและมีจานวนเพียง
พอที่จะให้บริการอยูใ่ นระดับที่น่าพอใจ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

1

2

3

4

5

6

7

√
√
√
√
2

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

หลักฐาน
เกณฑ์การมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
รายงานอัตราส่วนบุคลากรต่อจานวนนิสิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

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

หลักฐาน
เกณฑ์การมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรห้องปฏิบัตกิ ารสอน
รายงานอัตราส่วนบุคลากรต่อจานวนนิสิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัตกิ ารสอน

7.3 บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจ
บุ ค ลากรด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ประจ าห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์
มีจานวนเพีย งพอ โดยมีเกณฑ์ การกาหนดภาระงานที่เหมาะสม [1]และเพี ยงพอต่อจานวนนิสิต [2]
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี [3]
ลาดับที่
1.
2.
3.

หลักฐาน
เกณฑ์การมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
รายงานอัตราส่วนบุคลากรต่อจานวนนิสิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์

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

หลักฐาน
เกณฑ์การมอบหมายงานและภาระงานของบุคลากรงานบริการนิสิต
รายงานอัตราส่วนบุคลากรต่อจานวนนิสิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานบริการนิสติ
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AUN.8 คุณภาพผู้เรียน
คาอธิบาย
คุณภาพผูเ้ รียนมีความสาคัญต่อคุณภาพบัณฑิต หลักสูตรพึงให้ความสาคัญต่อคุณภาพผูเ้ รียน
ตั้งแต่นโยบายการรับเข้าศึกษา ต้องมีเกณฑ์การรับเข้าที่ชัดเจน และมีการพิจารณาทบทวนอย่าง
สม่าเสมอ
หลักสูตรพึงจัดทาข้อมูลของผู้ที่สมัครเข้าศึกษา ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในปีที่ 1 ของทุก
ปี และข้อมูลผู้เรียนทั้งหมดในหลักสูตรทุกชั้นปี เพื่อใช้กาหนดนโยบายการรับเข้าศึกษาในแต่ละปี
เกณฑ์ย่อย
8
8.1
8.2
8.3

คุณภาพผู้เรียน
มีนโยบายในการรับผู้เรียนเข้าศึกษาที่ชัดเจน
มีกระบวนการในการรับเข้าศึกษาที่เหมาะสม
ภาระการเรียนของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับภาระการเรียนที่
ระบุไว้ในหลักสูตร
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

1

2

3

4
√
√
√

5

6

7

4

8.1 มีนโยบายในการรับผู้เรียนเข้าศึกษาที่ชัดเจน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษามีนโยบาย
การรับเข้าตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา [1]โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้กาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยพะเยาต้องต้องมีผลการทดสอบ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา มีการทดสอบภาษาอังกฤษ และมีการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ที่จะได้ผ่าน
เข้ามาศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบครบทั้ง 3 ด้าน
ลาดับที่
1.

หลักฐาน
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
พะเยา

8.2 มีกระบวนการในการรับเข้าศึกษาที่เหมาะสม
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการรับเข้าที่เหมาะสม ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาโดยมหาวิทยาลัยพิจารณาเอกสารการ
สมั ค รตามคุ ณ สมบั ติ ที่ จั ด ท าประกาศ และมี ก ารสอบสั ม ภาษณ์ เพื่ อวั ด ทั ศ นคติ แ ละบุ ค ลิ ก ภาพ
ทั้งนี้ มหาวิท ยาลั ยพะเยาจะมอบหมายให้แต่ละสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการสอบ
สั ม ภาษณ์ และเมื่ อ ผ่ านกระบวนการรั บ เข้าศึ ก ษาแล้ ว มหาวิท ยาลั ย ฯ ได้ จั ด สอบวัด ระดั บ ความรู้
ภาษาอังกฤษ ให้กับนิสติ [1]
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ลาดับที่
หลักฐาน
1.
ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
พะเยา

8.3 ภาระการเรียนของนิสิตมีความสอดคล้องกับภาระการเรียนที่ระบุในหลักสูตร
การจั ด การเรี ย นการสอนส าหรั บ นิ สิ ต หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห าร
การศึกษาเป็นไปตามตารางเรียนนิสิต ที่แสดงในระบบทะเบียนออนไลน์ [1]ซึ่งตรงตามแผนการศึกษา
ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) [2]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
ตารางเรียนนิสติ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
2.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 3ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของ
หลักสูตร
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AUN.9 การสนับสนุน และการให้คาปรึกษา
คาอธิบาย
หลักสูตรพึงให้คำแนะนำและสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ ที่มีผลต่อพัฒนำกำรของนิสิต เพื่อให้มั่นใจว่ำ
นิสิตมีสภำพแวดล้อมทั้งด้ำนกำยภำพ สังคม และสภำวะจิตใจที่ดี มีกำรติดตำมพัฒนำกำรของนิสิต
อย่ำงเป็นรูปธรรมระหว่ำงที่ศึกษำอยู่ มีบันทึกผลกำรติดตำม มีระบบกำรแจ้งผลสะท้อนกลับให้ นิสิต
และหำกจำเป็นควรมีวิธีกำรแก้ปัญหำก่อนจะสำยเกินไป นับเป็นกระบวนกำรสำคัญต่อกำรเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงคุณภำพของนิสิต
กำรให้คำแนะนำและสนับสนุน ควรครอบคลุมด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรเงินและทุนกำรศึกษำ ด้ ำน
หอพัก ด้ำนกำรบริกำรนิสิต ด้ำนกำรให้คำปรึกษำแนะนำ ด้ำนนันทนำกำรและกีฬำด้ำนสุขภำพและ
สุขอนำมัย ด้ำนกำรจ้ำงงำนและกำรประกอบอำชีพ
เกณฑ์ย่อย
9 การสนับสนุนและให้คาปรึกษานิสิต
9.1 มีระบบกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของนิสิตอย่ำงเหมำะสม
9.2 นิสิตได้รบั คำปรึกษำและกำรส่งเสริมด้ำนกำรเรียน รวมทั้ง
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลกำรศึกษำอย่ำงเพียงพอ
9.3 นิสิตได้รับกำรดูแลแนะนำอย่ำงเพียงพอ
9.4 นิสิตพอใจในสภำพแวดล้อม ทัง้ ทำงกำยภำพ สังคม และ
จิตใจ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

1

2

3

4
√
√

5

6

7

√
√
4

9.1 มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของนิสิตอย่างเหมาะสม
วิท ยำลั ย กำรศึ ก ษำได้ ก ำหนดให้ มี ร ะบบกำรติ ด ตำมควำมก้ ำ วหน้ ำของนิ สิ ต โดยใช้ ระบบ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำทุกคนจะได้รับกำรแต่งตั้งจำกวิทยำลัยกำรศึกษำ[1] มีหน้ำที่
[2]ในกำรติดตำมผลกำรเรียน ควำมประพฤติ ให้คำปรึกษำและสะท้อนผลกำรให้คำปรึกษำต่อสำขำวิชำ
และคณะฯ [3] โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำจะได้รับกำรประเมินกำรให้คำปรึกษำจำกนิสิตทุกภำคกำรศึกษำ
[4]
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

หลักฐาน
คำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ วิทยำลัยกำรศึกษำ
คู่มอื อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำลัยกำรศึกษำ
เอกสำรแบบฟอร์มกำรให้คำปรึกษำ
รำยงำนผลกำรประเมินอำจำรย์ที่ปรึกษำ ประจำภำคกำรศึกษำ
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9.2 นิสิตได้รับคาปรึกษาและการส่งเสริมด้านการเรียน รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผล
การศึกษาอย่างเพียงพอ
ในกำรให้คำปรึกษำนิสติ คณำจำรย์ทุกคนสำมำรถให้คำปรึกษำได้ทั้งกำรเข้ำพบตำม
ตำรำงเวลำให้คำปรึกษำ (Office hour) [1]และกำรฝำกข้อควำมในระบบทะเบียนออนไลน์ [2]
ในกำรส่งเสริมด้ำนกำรเรียน คณำจำรย์สำมำรถใช้ช่องทำงที่กล่ำวมำแล้วนั้นในกำรส่งเสริม
ด้ำนกำรเรียน อำทิ กำรนัดพบนิสิตระหว่ำงกำรลงทะเบียน [3] กำรนัดพบนิสิตที่ปฏิบัติตนไม่เป็นไปตำม
ระเบีย บมหำวิท ยำลัย [4]กำรนัด พบนิสิตที่มีผลกำรเรีย นต่ำเพื่ อแจ้งก ำหนดกำรเรีย นซ่อมเสริม [5]
โดยคณำจำรย์จะต้องรำยงำนข้อมูลต่อวิทยำลัยกำรศึกษำตำมกำหนดเวลำ [6]
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักฐาน
ตำรำงเวลำให้คำปรึกษำ (Office hour)
ระบบทะเบียนออนไลน์
เอกสำรกำรลงทะเบียน
รำยงำนกำรชีแ้ จงกำรปฏิบัตติ นไม่เป็นไปตำมระเบียบกำรเข้ำห้องสอบ
รำยงำนกำรพบนิสิตที่ผลกำรเรียนต่ำ
รำยงำนกำรชีแ้ จงกำรปฏิบัตติ นไม่เป็นไปตำมระเบียบกำรเข้ำห้องสอบ

9.3 นิสิตได้รับการดูแลแนะนาอย่างเพียงพอ
วิท ยำลั ย กำรศึก ษำมีนโยบำยในกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ป รึก ษำ 1 คนต่อนิสิต 15 คน [1]โดยมี
วัตถุประสงค์ให้นิสติ เข้ำรับกำรปรึกษำทั้งทำงด้ำนวิชำกำรและเรื่องส่วนบุคคล [2]
ลาดับที่
1.
2.

หลักฐาน
คำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ วิทยำลัยกำรศึกษำ
เอกสำรแบบฟอร์มกำรให้คำปรึกษำ

9.4 นิสิตพอใจในสภาพแวดล้อม ทั้งทางกายภาพ สังคม และจิตใจ
มหำวิท ยำลั ย พะเยำมีระบบกำรประเมินออนไลน์ ในประเด็นด้ำนกำรจัดกำรเรีย นกำรสอน
สิ่งสนับสนุนกำรสอน สิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย โดยมีคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์ดี [1]
ลาดับที่
1.
6.

หลักฐาน
รำยงำนผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำรสอนโดยนิสิต
รำยงำนกำรชีแ้ จงกำรปฏิบัตติ นไม่เป็นไปตำมระเบียบกำรเข้ำห้องสอบ
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AUN 10 สิ่งอำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพื้นฐำน
คำอธิบำย
สิ่งอำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นสิ่งจำเป็นต่อกำรบริหำรจัดกำรหลัก สูตร
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ควรจัดให้มีหอ้ งเรียนพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ห้ อ งสมุ ด สำรสนเทศ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร ตลอดจนกำรจั ด กำรด้ ำ นมำตรฐำน
สภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัย โดยคำนึงถึงควำมเพียงพอ เหมำะสม และทันสมัย
เกณฑ์ย่อย
10 สิ่งอำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพืน้ ฐำน
10.1 มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรสอน (ห้องเรียนและอุปกรณ์ใน
ห้องเรียน)
10.2 มีห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย
10.3 มีห้องปฏิบัตกิ ำรเพียงพอและทันสมัย
10.4 มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนคอมพิวเตอร์เพียงพอและทันสมัย
10.5 สิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนำมัยและมำตรฐำนควำมปลอดภัยเป็นไป
ตำมข้อกำหนดในทุกด้ำน
ระดับคะแนนในภำพรวม (Overall Opinion)

1

2

3
√

4

5

6

7

√
√
√
√
3

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

หลักฐำน
รูปภำพห้องเรียน และอุปกรณ์ พร้อมสิ่งอำนวยควำมสะดวก
รำยงำนตำรำงกำรใช้ห้องเรียนและอัตรำกำรใช้งำน

10.2 มีห้องสมุดเพียงพอและทันสมัย
นิสิตหลักสูตรกำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ ของวิทยำลัยกำรศึกษำทุกคน
สำมำรถใช้บริก ำรห้องสมุดได้ที่ศูนย์บ รรณสำรและสื่อกำรศึกษำ มหำวิท ยำลัยพะเยำ[1] นอกจำกนี้
วิทยำลัยกำรศึกษำมีห้องหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูล ของวิทยำลัยกำรศึกษำ[2]ซึ่งให้บริกำรยืม-คืน
หนังสือ และสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
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ลำดับที่
หลักฐำน
1.
รูปภำพศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ
2.
รูปภำพห้องหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยำลัยกำรศึกษำ

10.3 มีห้องปฏิบัติกำรเพียงพอและทันสมัย
หลั ก สูตรกำรศึกษำมหำบัณ ฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ มีห้องหนังสือและแหล่งสืบ ค้น
ข้อมูลของวิทยำลัยกำรศึกษำจำนวน 1 ห้อง [1] มีอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และมีผู้รับผิดชอบดูแล
ซึ่งเอือ้ ประโยชน์สำหรับนิสิตทีต่ ้องกำรสืบค้นข้อมูลด้ำนกำรเรียนกำรสอนและด้ำนอื่นๆที่สนใจอีกด้วย
ลำดับที่
หลักฐำน
1.
รูปภำพห้องหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยำลัยกำรศึกษำ

10.4 มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนคอมพิวเตอร์เพียงพอและทันสมัย
นิ สิ ต ของหลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำมหำบั ณ ฑิ ต สำขำกำรบริ ห ำรกำรศึ ก ษำ สำมำรถใช้ ง ำน
คอมพิ ว เตอร์จ ำกห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรคอมพิ วเตอร์ ศู น ย์ บ ริก ำรเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร
[1][2]และห้องหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยำลัยกำรศึกษำ[3]
ลำดับที่
หลักฐำน
1.
รำยกำรวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2.
รำยงำนกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ของนิสิต ณ ศูนย์บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
3.
รูปภำพห้องหนังสือและแหล่งสืบค้นข้อมูลของวิทยำลัยกำรศึกษำ

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

1

2

3

4

5

6

7

√
√
√
√
√
√
√

3

11.1 ผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร
ผู้สอนทุกคนในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา แนวทางการปรับปรุงพร้อมทั้งทบทวน
หลักสูตรในการประชุมรายวิชา และการประชุมเพื่อจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
การประชุมเพื่อพัฒนาและทบทวนหลักสูตรอาจมีรูปแบบของการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้เหมาะสมกับหลักสูตรโดยมีการรวบรวมเพื่อสะท้อนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัด
การศึกษาแต่ละปีการศึกษาผ่านการจัดทารายงานการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ที่แสดงถึงการ
มีสว่ นร่วมในการพัฒนา ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
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ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

11.2นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาได้มีการประกัน
คุณ ภาพหลั ก สู ตร [1]โดยระบุให้นิสิตที่ สาเร็จการศึก ษามีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจต่อ
คุณภาพหลักสูตรและนารายงานผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาหลักสูตรต่อไปได้
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

11.3 ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้ให้ความสาคัญกับตลาดแรงงาน
ในการมีส่ว นร่วมในการพั ฒ นา ทบทวนและปรับ ปรุงหลัก สูตรตามนโยบายของวิท ยาลัย การศึกษา
โดยใช้ผลการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต [1] ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต [2] โดยนาข้อมูล
มาใช้ในการพิจารณารายวิชาที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
มาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการทางานต่อไป
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานผลการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
2.
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต

11.4 มีการประเมินหลักสูตรสม่าเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรปรับปรุงในปี พ.ศ.
2555 โดยมีกาหนดการที่จะปรับปรุง หลัก สูตรในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาของหลักสูตร
ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารประเมิ น แต่ ห ลั ก สู ต รมี วิธี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รเป็ น ระยะๆ โดยศึ ก ษาจากผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) [1] ในแต่ละปีการศึกษา
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
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11.5 รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดยนิสิต
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มีแนวทางที่จะประเมินรายวิชาและ
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาของการพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้ระบุไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2)หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร[1]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

11.6 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้ใช้ข้อมูลจากความพึงพอใจของ
นายจ้ างและของนิ สิ ต มาเป็ น ข้อ มู ล ป้ อ นกลั บ ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในรายวิ ชาของ
หลั ก สู ต ร [1] และมี แนวทางที่ จ ะประเมิ น รายวิชาและหลัก สู ต รตามรอบระยะเวลาของการพั ฒ นา
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)[2]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างและของนิสติ
2.
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

11.7 การประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการการเรียนและการสอน
รูปแบบและวิธีการประเมิน
หลั กสู ตรการศึก ษามหาบัณ ฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ได้ก าหนดการประกั นคุณ ภาพ
กระบวนการเรียนการสอน รูป แบบและวิธีป ระเมินอย่างต่ อเนื่อง โดยมีก ารจัดท ารายละเอีย ดของ
หลักสูตร(มคอ.2) [1] ที่ระบุแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร การจัดทารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3) ที่ ระบุ แ ละวางแผนการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ างเป็ น ระบบ การจั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เพื่อสะท้อนคุณ ภาพของการจัดการเรีย นการสอน และการจัดท า
รายงานการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ที่สะท้อนภาพรวมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ประเมินประจาภาคการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

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

1

2

3

4

5

6

7

√
√
4

12.1 มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ชัดเจนตามความต้องการในการ
อบรมและพัฒนา
วิทยาลัยการศึกษาได้จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ [1] ซึ่งประกอบด้วยแผนการศึกษา
ต่อ การขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งมีการส่ารวจความต้องการบุคลากรในการพัฒนาด้าน
วิชาการและตอบสนองความต้องการในรูปแบบของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ่าปีงบประมาณ [2]
อาทิ โครงการเตรียมความพร้อมการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ โครงการอบรมนักวิจัย เป็นต้น
นอกจากนี้ วิทยาลัยการศึกษายังเล็งเห็นความส่าคัญ ของการพัฒ นาบุคลากรสายสนับสนุน
โดยจัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และส่ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง [3] และ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามความต้องการที่ระบุ
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา
2.
โครงการเตรียมความพร้อมการขอก่าหนดต่าแหน่งทางวิชาการ โครงการอบรมนักวิจัย
3.
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา
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12.2 มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพียงพอ
กับความต้องการที่ระบุ
วิ ท ยาลั ย การศึ ก ษาจ่ าแนกกิ จ กรรมการอบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการและสาย
สนับสนุนเป็น 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 วิท ยาลั ยการศึก ษาเป็นผู้จัดกิจกรรมเพื่ อพัฒ นาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนประจ่าทุกปี เช่น อบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ อบรมการขอก่าหนด
ต่าแหน่งทางวิชาการ [1]
ประเภทที่ 2 วิทยาลัยการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมตามความต้องการที่ระบุ โดยสาขาวิชาสามารถ
จั ด สรรงบประมาณที่ ได้ รั บ เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาตนเองและนิ สิ ต ตามความประสงค์ ได้ เช่ น
โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นต้น[2]
ประเภทที่ 3 วิทยาลัยการศึกษาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนรายบุคคลประจ่าปี ส่าหรับบุคลากร
สายวิชาการ จ่านวน 15,000บาทต่อคน และ ส่าหรับบุคลากรสายสนับสนุน จ่านวน 10,000 บาทต่อ
คน เพื่อให้สิทธิในการเลือกการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัม มนาหรือน่าเสนอผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง [3]
ลาดับที่
หลักฐาน
1.
โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ โครงการอบรมการขอก่าหนดต่าแหน่งทาง
วิชาการ
2.
โครงการศึกษาดูงานของสาขาวิชา และโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน
3.
รายงานการสรรงบประมาณรายบุคคล (Block Grant)

40

AUN.13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คาอธิบาย
การมีระบบที่มีป ระสิท ธิภาพในการรับ รู้ข้อมูลป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหลัก สูตร
(ผู้เรียน อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณ ฑิต) เป็นกลไกสาคัญ ที่จะท าให้หลักสูตร
ได้รับรู้ผลการดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อนามาใช้ปรับปรุงพัฒนา พึงมีระบบการรับรู้ข้อมูลประเมิน
การดาเนินการของหลักสูตรในด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ และนาข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์ย่อย
13 การพัฒนาบุคลากร
13.1 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน
อย่างเพียงพอ
13.2 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์
เก่าอย่างเพียงพอ
13.3 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

1

2

3

4

5

6

7

√
√
√
3

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

13.2 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์เก่าอย่างเพียงพอ
วิท ยาลั ยการศึกษาอยู่ระหว่างการพัฒ นาระบบฐานข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษ ย์เก่า
โดยมีก ารด าเนินงานในด้านการส ารวจและเก็ บ ข้อมู ล [1] พร้อมทั้งระบบการแจ้ง นัดหมาย ติดต่ อ
ประสานงานผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต [2]
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ลาดับที่
หลักฐาน
1.
รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้เรียน วิทยาลัยการศึกษา
2.
รายงานการสารวจภาวะการได้งานทาของศิษย์เก่า วิทยาลัยการศึกษา
3.
http://www.cce.up.ac.th/
13.3 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนอย่างเพียงพอ

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

1

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

2

3

4

5

6

7

√
√
√
√
3

14.1 อัตรำกำรสอบผ่ำนเป็นที่น่ำพอใจและกำรลำออกกลำงคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อัตราการลาออกกลางคันของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาสาหรับนิสิตรหัส 56[1]มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชั้นปีที่

จำนวนนิสิตทั้งหมด

จำนวนนิสิตลำออกกลำงคัน

ค่ำร้อยละ

1
2
รวม

151
149

2
-

ร้อยละ 1.32
-

จากรายละเอียดข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นิสิตรหัส 56 มีอัตราการลาออกกลางคัน คือ ร้อยละ
1.32 โดยระหว่างที่นิสติ ศึกษาอยู่ สาขาวิชาได้ดาเนินการเพื่อป้องกันการลาออกกลางคันดังนี้
1. การมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการและส่วนตัว
จึงเห็นได้ว่า สาขาวิชามีระบบการป้องกันการลาออกกลางคันของนิสิตและถือว่าการลาออกกลางคัน
ดังกล่าวเป็นจานวนที่ยอมรับได้
ลำดับที่
หลักฐำน
1.
ค่าร้อยละของการลาออกกลางคันของนิสิต รหัส 56
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14.2 ระยะเวลำเฉลี่ยของกำรสำเร็จกำรศึกษำเป็นที่น่ำพอใจ
นิสติ วิทยาลัยการศึกษามีอัตราการสาเร็จการศึกษา[1]ดังนี้
รหัส

จำนวนนิสิต
รับเข้ำ

จำนวนนิสิต
ที่สำเร็จกำรศึกษำ
ตำมกำหนด

จำนวนนิสิต
ที่สำเร็จกำรศึกษำ
ลำช้ำ

ค่ำร้อยละของนิสิตที่
สำเร็จกำรศึกษำตำม
กำหนด

56

151

145

4

ร้อยละ 96

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่านิสิตที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนดมีค่าร้อยละเกิน 50
ของจานวนนิสิตที่รับเข้าทั้งหมด ซึ่งเป็นจานวนที่น่าพอใจเพราะรวมถึงจานวนนิสิตที่ลาออกกลางคัน
ด้วย
ลำดับที่
1.
ค่าร้อยละของการสาเร็จของนิสติ รหัส 56

หลักฐำน

14.3 อัตรำกำรได้งำนทำของผู้สำเร็จกำรศึกษำเป็นที่น่ำพอใจ
อัตราการได้งานทาของนิสติ วิทยาลัยการศึกษามีค่าเกินร้อยละ 50 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่นา่ พอใจ[1]
ลำดับที่
หลักฐำน
1.
อัตราการได้งานทาของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา

14.4 ระดับงำนวิจัยของอำจำรย์และผู้เรียนเป็นที่น่ำพอใจ
ระดับงานวิจัยของอาจารย์ วิทยาลัยการศึกษาโดยนับรวมงานวิจัยจากงบส่วนตัวและงบประมาณ
ที่ได้ รับ การสนั บ สนุ นจากวิท ยาลั ย การศึ ก ษาหรือ หน่วยงานภายนอกส่วนใหญ่ เป็ น ไปนโยบายการ
ด าเนิ น งานวิจั ย ของวิท ยาลั ย การศึ ก ษา[1][2]คื อ อาจารย์ 1 คนมี งานวิจั ย อย่างน้ อ ย 1 เรื่อ งภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
ลำดับที่
หลักฐำน
1.
นโยบายการดาเนินงานวิจัยของวิทยาลัยการศึกษา
2.
รายงานผลการดาเนินงานวิจัยของคณาจารย์วทิ ยาลัยการศึกษารอบ 1 ปี
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AUN.15 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คาอธิบาย
หลักสูตรพึงมีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับและวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
การวิเคราะห์ เพื่อการวางแนวนโยบายการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
หลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร
เกณฑ์ย่อย
15 ความพึงพอใจของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
15.1 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียเป็นที่นา่ พอใจ
ระดับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)

1

2
√

3

4

5

6

7

2

15.1 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่น่าพอใจ
วิทยาลัยการศึกษามีการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหลักสูตรการศึกษา
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา และส ารวจคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต จากนายจ้ า ง [1] โดยใช้
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบัณฑิตและทัศนคติที่มีต่อบัณฑิตโดยวิทยาลัยการศึกษา
จะน าเสนอข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ส าขาวิช าน าไปปรับ ปรุงการจั ด การเรีย นการสอนของหลั ก สู ต รตลอดจน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป

45

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ทรัพย์บาเรอ

คณะแพทยศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม

คณะศิลปศาสตร์

3. ดร.จิตติมา กาวีระ

คณะศิลปศาสตร์

เสนอต่อ

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ประจาปีการศึกษา 2557

รายงานผล วันที่...28...เดือน.กันยายน..พ.ศ..2558..
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สารบัญ
บทสรุปผูบ้ ริหาร
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์
AUN-QA (ภาคภาษาไทย)

54

บทสรุปผู้บริหาร
คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ทา
การประเมินคุณภาพของหลักสูตร สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกณฑ์การประเมิน....12....ข้อ ผลการประเมินคือ.....ผ่าน.........
องค์ประกอบที่ 2 ดาเนินการโดยใช้แนวทางการประกันคุณภาพของ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)
ประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี้ (AUN.1- AUN.15)
ตัวบ่งชี้ท่ี /เกณฑ์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 ข้อกาหนดของหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4 กลยุทธ์การเรียนการสอน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8 .คุณภาพผูเ้ รียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 การสนับสนุนและให้คาปรึกษาผูเ้ รียน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 10 .สิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 11 การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 12 การพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 13 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
ตัวบ่งชีท้ ี่ 14 ผลผลิต
ตัวบ่งชีท้ ี่ 15 ความพึงพอใจของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

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

โดยมีจุดที่ควรพัฒนา คือ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
55

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

ผลการดาเนินการ
ผ่าน
ไม่ผ่าน

×













สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)


ผ่าน

ไม่ผ่าน

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

Criteria

1
1.1

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

1.2
1.3
1.4

2
2.1
2.2

2.3

3
3.1

3.2

3.3

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

คะแนน
คะแนน
ประเมิน ประเมินโดย
ตนเอง คณะกรรมการ
4

4

4

4

4

3

3

3

4

3

4

4

4

4

4

3

4

4

3

3

3

3

3

2
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No.

3.4
3.5
3.6

3.7

4
4.1
4.2

4.3
4.4

Criteria

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

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

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

คะแนน
คะแนน
ประเมิน ประเมินโดย
ตนเอง คณะกรรมการ
3

3

3

3

3

3

3

2

4

3

3

3

4

3

4

3

3

3

4

3

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

3

4

4
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No.

Criteria

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

คะแนน
คะแนน
ประเมิน ประเมินโดย
ตนเอง คณะกรรมการ
4
3

6.

7
7.1
7.2
7.3
7.4

8
8.1

Support Staff Quality
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
The library staff are competent and adequate in providing a satisfactory level of service
บุคลากรห้องสมุดมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
The laboratory staff are competent and adequate in providing a satisfactory level of service
บุคลากรห้องปฏิบัติการมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่นา่ พอใจ
The computer facility staff are competent and adequate in providing a satisfactory level of service
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์มคี วามสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
The student services staff are competent and adequate in providing a satisfactory level of service
บุคลากรงานบริการนิสิตมีความสามารถและมีจานวนเพียงพอที่จะให้บริการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
Student Quality
คุณภาพผู้เรียน
There is a clear student intake policy
มีนโยบายในการรับผูเ้ รียนเข้าศึกษาทีช่ ัดเจน
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4
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8.2

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

8.3

9
9.1
9.2
9.3

9.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

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

11
11.1
11.2
11.3

Quality Assurance of Teaching and Learning Process
การประกันคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน
The curriculum is developed by all teaching staff members [1]
ผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร[1]
The curriculum development involves students [1]
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร[1]
The curriculum development involves the labour market [1]
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คะแนน
คะแนน
ประเมิน ประเมินโดย
ตนเอง คณะกรรมการ

ตลาดแรงงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร[1]
The curriculum is regularly evaluated at reasonable time periods [2]
มีการประเมินหลักสูตรสม่าเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสม[2]
Courses and curriculum are subject to structured student evaluation [3]
รายวิชาและหลักสูตรมีการประเมินอย่างเป็นระบบโดยผู้เรียน[3]
Feedback from various stakeholders is used for improvement [3]
มีการนาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุง[3]
The teaching and learning process, assessment schemes, the assessment methods and the
assessment itself are always subject to quality assurance and continuous improvement [3]
มีการประกันคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกระบวนการการเรียนและการสอน รูปแบบและวิธกี ารการ
ประเมิน[3]
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม

Staff Development Activities
การพัฒนาบุคลากร
12.1 There is a clear plan on the needs for training and development of both academic and support staff
[1]
มีแผนพัฒนาบุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุนที่ชัดเจนตามความต้องการในการอบรมและพัฒนา[1]
12.2 The training and development activities for both academic and support staff are adequate to the
identified needs [2]
มีกิจกรรมการอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพียงพอกับความต้องการที่ระบุ[2]
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Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
13

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

Output
ผลผลิต
14.1 The pass rate is satisfactory and dropout rate is of acceptable level
อัตราการสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจและการลาออกกลางคันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
14.2 Average time to graduate is satisfactory
ระยะเวลาเฉลี่ยของการสาเร็จการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ
14.3 Employability of graduates is satisfactory
อัตราการได้งานของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นที่นา่ พอใจ
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14.4 The level of research activities by academic staff and students is satisfactory
ระดับงานวิจัยของอาจารย์และผู้เรียนเป็นที่นา่ พอใจ
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
15 Stakeholders Satisfaction
ความพึงพอใจของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
15.1 The feedback from stakeholders is satisfactory
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่นา่ พอใจ
Overall opinion ระดับคะแนนในภาพรวม
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Overall verdict การตัดสินในภาพรวม

1. จุดเด่นของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)
1. การให้โอกาสทางการศึกษาแก่นสิ ิตและเอื้อต่อการประกอบอาชีพ (หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก)
2. การดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ (หลักสูตร ป.โท เอก )
3. นิสติ ปริญญาโท (แผน ข) จบการศึกษาตามเวลา
4. การกาหนดTimelineของนิสิตปริญญาเอกชัดเจนและเป็นไปตามที่กาหนด
5. มีมาตรการจูงใจให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทาวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง
2. จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
2. ควรระบุวิธีการนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้
3. ควรจัดทาโปรแกรมโปรไฟล์ของหลักสูตรที่แสดงสาระสาคัญตามเกณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ให้ผมู้ ีสว่ นได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลในช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่เวปไซต์ ฯลฯ
4. ควรแสดงสัดส่วนของแต่ละหมวดรายวิชาให้สัดส่วนที่ชัดเจน
5. ควรสร้างกระบวนการแปลงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นรายวิชาให้เห็นภาพอย่างชัดเจน เพื่อให้
สามารถประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างชัดเจนขึ้น
6. ควรมีกระบวนการบูรณาการระหว่างรายวิชาให้เห็นเป็นรูปธรรม
7. ควรนาผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อสะท้อนถึงความทันสมัยของหลักสูตรและสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
8. กลยุทธ์การเรียนการสอนต้องมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
9. ควรมีรายวิชาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
10. ควรระบุวิธีประเมินที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
11. ควรระบุ ม าตรฐานที่ ใช้ในการประเมิ น การได้ ม าซึ่ งเกณฑ์ ในการประเมิ นและกระบวนการ
ประเมิน
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12. สนับสนุนห้อง Self study room และ Self access แก่นิสิต เพื่อเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
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ตรวจประเมินโดย คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร

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

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

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

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