
 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 

 

 
 
 

รายชื่อผู้ประเมิน 
 

1. อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ประธาน 

2. อาจารย์สุมาลี กรดกางกั้น  กรรมการ 

3. นางสาวธิดารัตน์  หมวกสกุล  เลขานุการ 

4. นางสาวอาซียัน กูโน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
 

 
 
 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 

วันที่ประเมิน 2 สิงหาคม 2564 



 

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 
ผ่านระบบ ZOOM MEETING ณ ห้องประชุมชั้น 5 (ST510) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
08.30  - 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินและวางแผนการประเมิน  
09.00 -  09.20 น. ประธานหลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
09.20 – 11.10 น. คณะกรรมการประเมิน สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

และอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับผลการด าเนินงานตาม SAR 
 

11.10 – 11.40 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (จ านวน 1 คน)  
11.40 – 12.15 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า (จ านวน 2 คน)  
12.15 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 14.00 น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต (จ านวน 2 คน)  
14.00 – 14.30 น. สัมภาษณ์นักศกึษาปัจจุบัน (ชั้นปีละ 1 คน)  
14.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมหารือการเขียนรายงานผลการประเมิน 

ส าหรับน าเสนอด้วยวาจา 
 

15.00 – 16.30 น. - ประธานกรรมการประเมินน าเสนอผลการประเมินโดยวาจาให้แก่หลักสูตร 
- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรกล่าวปิดพิธี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารหลักสูตร 
 

  รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 สิงหาคม 
2564 โดย อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ (ประธานกรรมการ) อาจารย์สุมาลี กรดกางกั้น (กรรมการ) 
นางสาวธิดารัตน์ หมวกสกุล (เลขานุการ) และนางสาวอาซียัน กูโน (ผู้ช่วยเลขานุการ) 
  รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตรได้จัดเตรียม รวมถึง
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง  การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสียที่
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนศิษย์เก่า 
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต และตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
  การประเมินนี้ ด าเนินการภายใต้การประเมินองค์ประกอบที่ 2 การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ 
AUN QA มีทั้งหมด 11 ข้อ ซึ่งประเมินด้วยระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมิน มีดังนี ้  
 
องค์ประกอบที่ 2 การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA 

Criteria Score  
1. Expected Learning Outcomes 3 
2. Programme Specification 4 
3. Programme Structure and Content 3 
4. Teaching and Learning Approach 3 
5. Student Assessment 3 
6. Academic Staff Quality 4 
7. Support Staff Quality 3 
8. Student Quality and Support 3 
9. Facilities and Infrastructure 3 
10. Quality Enhancement 3 
11. Output 3 
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จุดแขง็ในภาพรวมของหลักสูตร 

1. หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงสังคม โดยเฉพาะจุดเน้นด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพเป็น
รูปธรรม 
2. หลักสูตรมีบุคลากร อาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพเป็นต้นแบบความเป็นครูและเชี่ยวชาญในเนื้อหาเฉพาะ เป็น
ที่ยอมรับของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ทั้งในเชิงวิชาการและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน การสื่อสาร
ที่ดีกับผู้ใช้บัณฑิต 
3. มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. กระบวนการดูแลนักศึกษาทั้งด้านทักษะชีวิต ทักษะวิชาการวิชาชีพ และการท าวิจัยในชั้นเรียน 
5. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพ  
 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ของหลักสูตร 

1. ทบทวนกระบวนการถ่ายทอด PLOs ลงสู่รายวิชา/สู่การปฏิบัติ พบว่าบาง PLOs ที่ส าคัญยังไม่ปรากฏ        
ในรายวิชาที่มีความเชื่อมโยงกัน 
2. การเขียนผลการด าเนินงานในองค์ประกอบต่าง ๆ ทบทวนให้เห็นถึงกระบวนการ PDCA ที่สะท้อน        
การด าเนินงานส าคัญ (QA Practice) เช่น AUN1, AUN3 
3. การออกแบบการวัดและประเมินผลทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. กระบวนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน เพ่ือการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพและ          
การน าไปใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อ 
5. ระบบกลไกส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการท าวิจัยของนักศึกษาร่วมกับอาจารย์นิเทศ ให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR 
- ควรเขียนผลการด าเนินงานให้สะท้อนกระบวนการ PDCA และมี QA Practice ในการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่
การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีและการก าหนดคู่เทียบเพ่ือการพัฒนา 
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AUN QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 

 
 Criteria Strengths Area for improvement 

1. Expected 
Learning 
Outcomes 

1.1 The expected 
learning outcomes 
have been clearly 
formulated and 
aligned with the vision 
and mission of the 
university  

1. หลักสูตรฯ มีการ
ส ารวจความคิดเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 
กลุ่ม 
2. หลักสูตรฯ มีการ
ก าหนด ELO ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  
 

1. ปรับปรุงการเขียนให้มี
ความเชื่อมโยงสะท้อน
กระบวนการPDCA ในการ
ก าหนด PLOs หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
2. การแสดงความเชื่อมโยง 
ของการก าหนด PLO ระหว่าง
หลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ 
ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
ในการพัฒนาและปรับปรุง 

1.2 The expected 
learning outcomes 
cover both subject 
specific and generic 
(i.e. transferable) 
learning outcome 

- มีการก าหนด GLOs    
3 ข้อ และ SLOs 4 ข้อ 
ของหลักสูตร 

1. การเขียนให้เห็น
กระบวนการ PDCA ในการ
ปรับปรุง PLOs และจ าแนก 
GLOs, SLOs ของหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
2. การกระจาย ELO             
ที่ครอบคลุมทั้ง generic และ 
specific  ที่สามารถท าให้
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนบรรลุ ELO 

1.3 The expected 
learning outcomes 
clearly reflect the 
requirements of the 
stakeholders 

- หลักสูตรฯ มีการน าเอา
ผลการส ารวจที่ได้จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาก าหนด
เป็น ELO 

- ปรับปรุงวิธีการเขียนผลการ
ด าเนินงานให้เห็นกระบวนการ 
PDCA ในการทบทวน ส ารวจ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

2. Programme 
Specification 

2.1 The information in 
the programme 
specification is 
comprehensive and 
up-to-date[1,2] 

- มีการเผยแพร่
รายละเอียดหลักสูตรใน
สื่อหลายช่องทาง  
1. คู่มือนักศึกษา 
2. เว็บไซต์ของคณะ 
3. เฟซบุค๊ของหลักสูตร 

- วิธีการ / กระบวนการที่
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน  
(up-to-date)  
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 Criteria Strengths Area for improvement 
2.2 The information in 
the course 
specification is 
comprehensive and 
up-to-date [1,2] 

- มีรายละเอียด
สารสนเทศรายวิชา
ครบถ้วน (มคอ.3) ทีเ่ป็น
ปัจจุบัน มีการเผยแพร่
ผ่านช่องทางไลน์และ   
เฟซบุ๊คของหลักสูตร    
ผู้เรียนเข้าถึงได้ 

- ข้อก าหนด / รายละเอียด
ของหลักสูตรที่ปรากฏใน  
มคอ.2 ต้องปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน สอดคล้องกันทุก
ช่องทางที่สื่อสาร (up-to-
date) 
 

2.3 The programme 
and course 
specifications are 
communicated and 
made available to the 
stakeholders[1,2] 

- มีการสื่อสาร
รายละเอียดหลักสูตรและ
รายวิชาให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
คือ นักศึกษาใหม่ 
กรรมการประจ าหลักสูตร 
และกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน
ผ่านช่องทางการประชุม 
และการประชาสัมพันธ์/
แผ่นพับ/คู่มือนักศึกษา 
และสื่อออนไลน์ 

- 

3. Programme 
Structure and 
Content 

3.1 The curriculum is 
designed based on 
constructive 
alignment with the 
expected learning 
outcomes[1] 

- การออกแบบหลักสูตร
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และมาตรฐานวิชาชีพ
สอดรับกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร 

- ทบทวนการน า PLOs มาใช้
ออกแบบรายวิชาให้เห็นถึง
ความสอดคล้อง ครอบคลุม
ครบถ้วน ท าให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

3.2 The contribution 
made by each course 
to achieve the 
expected learning 
outcomes is clear [2] 

1. มีตารางแสดง
รายละเอียดรายวิชาและ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(PLOs) 
2. หลักสูตรฯ มีการ
ประชุม เพ่ือถ่ายโยง
ความสอดคล้องของผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ระดับหลักสูตร สู่ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังใน
รายวิชา (CLO) ในแต่ละ
รายวิชาทุกชั้นปี 

- ทบทวนความสอดคล้องของ
รายวิชากับผลการเรียนรู้
เฉพาะคือ PLO1 PLO5 และ      
PLO7 เช่น วิชาความเป็นครู 
หลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตรนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีฯ  และการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น 

4 



 

 

 Criteria Strengths Area for improvement 
3.3  The curriculum is 
logically structured, 
sequenced, integrated 
and up-to-
date[3,4,5,6] 

1. โครงสร้างหลักสูตร
เหมาะสมตามล าดับการ
เรียนรู้มีแนวทางบูรณา
การให้ชัดเจน เช่น วิชา
ปฏิบัติการสอนที่บูรณา
การทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
2. มีการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะองค์กร
วิชาชีพปรับเปลี่ยน
แผนการเรียนตาม
ค าแนะน าของ
คณะอนุกรรมการฯ 
3. หลักสูตรฯ มีการ
พิจารณาความยากง่าย
ของแต่ละรายวิชา เพ่ือ
น ามาก าหนดเป็น
แผนการสอน 

- 

4. Teaching and 
Learning 
Approach 

4.1 The educational 
philosophy is well 
articulated and 
communicated to all 
stakeholders [1] 

- หลักสูตรน าปรัชญา
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยลงสู่การ
ปฏิบัติในการสอนของ
คณาจารย์ โดยมุ่งเน้น
การปฏิบัติตามสมรรถนะ
และค านึงถึงพหุ
วัฒนธรรมสื่อสารกับกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นักศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง    
ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย และ Social 
Media 

- 

4.2 Teaching and 
learning activities are 
constructively aligned 
to the achievement of 
the expected learning 
outcomes [2,3,4,5] 

1. มีผู้ประสานงาน
รายวิชาและรูปแบบการ
เรียนการสอนเน้น 
Active Learning ที่
สอดคล้องกับ PLOs 
2. หลักสูตรฯ มีการ
จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Active 

- แสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองผลการ
เรียนรู้ทั่วไปและเฉพาะด้าน 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
Learning 

4.3 Teaching and 
learning activities 
enhance life-long 
learning [6] 

- มีการก าหนดทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 2 ด้าน 
ได้แก่ 
1. Learning Skill 
2. Communication 
Skill 

1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
การประเมินทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม 
2. การสื่อสารทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตไปยังอาจารย์ผู้สอน
และผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มเพ่ือ
ความเข้าใจร่วมกัน 

5. Student 
Assessment 

5.1 The student 
assessment is 
constructively aligned 
to the achievement of 
the expected learning 
outcomes [1,2] 

1. หลักสูตรฯ มีการ
ประเมินผู้เรียนแรกเข้า 
ประเมินระหว่างเรียน 
ด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย
และประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษาโดยองค์กร
วิชาชีพ 
2. หลักสูตรฯ มีการ
ประเมินผู้เรียนที่เป็นทั้ง 
Formative และ 
Summative 

- แสดงให้เห็นถึงร่องรอย
หลักฐาน การวัดประเมิน   
การเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ระยะแรกเข้า ระยะระหว่าง
เรียน และการประเมินเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนในหลักสูตร
อย่างเป็นระบบ และน าผลมา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5.2 The student 
assessments including 
timelines, methods, 
regulations, weight 
distribution, rubrics 
and grading are 
explicit and 
communicated to 
students [4,5] 

- มีการประเมินผู้เรียน
โดยใช้เครื่องมือและ
เกณฑ์แบบรูบริค 
(Rubric) ชัดเจน สื่อสาร
ให้ผู้เรียนทราบ และมี
คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรก ากับดูแล 

- เพ่ิมเติมวิธีการและเกณฑ์
การประเมินที่สอดคล้อง 
ครอบคลุม PLOs เฉพาะด้าน 
/ ทั่วไปที่ส าคัญ  
- วิธีการที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผู้เรียนต้องมีความ
ชัดเจนและสามารถสื่อสารไป
ยังผู้เรียนได้รับทราบ 

5.3 Methods including 
assessment rubrics 
and marking schemes 
are used to ensure 
validity, reliability and 
fairness of student 
assessment [6,7] 

- มีการทวนสอบวิธีการ
ประเมินโดย
คณะกรรมการหลักสูตร
พิจารณาจาก มคอ.5  

- แสดงให้เห็นถึงแนวทางการ
ประเมิน และเครื่องมือ 
กระบวนการ / วิธีการที่แสดง
ให้เห็นการวัดและประเมิน
ผู้เรียนที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
และสามารถท าให้บรรลุ ELO 
ของหลักสูตร รวมทั้งเกณฑ์
การประเมินผู้เรียนที่มีผู้สอน / 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
ผู้ประเมินหลายคนเพ่ือ
สะท้อนมาตรฐานการวัดและ
ประเมินผู้เรียน 

5.4 Feedback of 
student assessment is 
timely and helps to 
improve learning [3] 

- มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ
จากการประเมินชิ้นงาน
และการน าเสนอชิ้นงาน
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

1. พัฒนาระบบกลไกการให้
ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือปรับปรุง
การบรรลุ PLOs ของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 
2. การแสดงถึงข้อมูลป้อนกลับ
ของผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการในการพัฒนาและ
ปรับปรุงผู้เรียนอย่างทันเวลา 

5.5 Students have 
ready access to 
appeal procedure [8] 

1. คณะและหลักสูตรมี
ระบบอุทธรณ์ผลการ
เรียนที่ชัดเจนเป็นระบบ 
ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึง
ได้ 
2. หลักสูตรฯ มีระบบ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา 

- เพ่ิมเติมร่องรอย / การ
ประเมินระบบอุทธรณ์จาก
ผู้เรียน / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6. Academic 
Staff Quality 

6.1 Academic staff 
planning (considering 
succession, 
promotion,             
re-deployment, 
termination, and 
retirement) is carried 
out to  ulfill the 
needs for education, 
research and service 
[1] 

- หลักสูตรมีแผนปฏิบัติ
ราชการของหลักสูตร 

- ระบบหรือกระบวนการใน
การวางแผนพัฒนาบุคคลของ
หลักสูตรฯ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการด้านการสอน 
วิจัย และบริการ 
 

6.2 Staff-to-student 
ratio and workload are 
measured and 
monitored to improve 
the quality of 
education, research 
and service [2] 

- หลักสูตรมีการคิดค่า 
FTEs ของอาจารย์ 

- การคิดภาระ workload 
ระหว่างสัดส่วนการสอน วิจัย 
และบริการ 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
6.3 Recruitment and 
selection criteria 
including ethics and 
academic freedom for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated 
[4,5,6,7] 

- หลักสูตรฯ มีหลักเกณฑ์ 
/ วิธีการคัดเลือกบุคลากร
สายสอนและวิจัยภายใต้
กรอบระเบียบการรับ
คัดเลือกของกอง
ทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยและสื่อสาร
ให้ผู้สอนทราบ 

- 

6.4 Competences of 
academic staff are 
identified and 
evaluated [3] 

- หลักสูตรฯ ใช้ระบบการ
ประเมินบุคคลากรตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย  

- 

6.5 Training and 
developmental needs 
of academic staff are 
identified and 
activities are 
implemented to 
 ulfill them [8] 

- หลักสูตรฯ มีการส ารวจ
ความต้องการพัฒนาของ
บุคลากรสายวิชาการ 
แผนพัฒนาบุคลากรทั้ง
สายสอนและวิจัย และ
สายสนับสนุน เพ่ือการ
พัฒนา เช่น ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย 
อย่างต่อเนื่อง  

- 

6.6 Performance 
management 
including rewards and 
recognition is 
implemented to 
motivate and support 
education, research 
and service [9] 

- หลักสูตรฯ มีระบบการ  
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
อาจารย์ผ่านเว็บไซต์คณะ  
 

- 

6.7 The types and 
quantity of research 
activities by academic 
staff are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [10] 

- - การสร้างระบบ / วิธีการใน
ติดตามคุณภาพและปริมาณ
งานวิจัยของอาจารย์ เพ่ือ
เปรียบเทียบและน าไปสู่
กระบวนการพัฒนา 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
7. Support Staff 
Quality 

7.1 Support staff 
planning (at the 
library, laboratory, IT 
facility and student 
services) is carried out 
to ulfill the needs for 
education, research 
and service [1] 

- - สิ่งสนับสนุน ที่ท าหน้าที่
สนับสนุนการเรียนรู้และการ
สอนของอาจารย์อย่างเป็น
ระบบ 
 

7.2 Recruitment and 
selection criteria for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated [2] 

- เกณฑ์ / วิธีการในการ   
สรรหาและคัดเลือก
บุคลากรอยู่ภายใต้กรอบ
ของมหาวิทยาลัยฯ 

- 

7.3 Competences of 
support staff are 
identified and 
evaluated [3] 

- ระบบในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของสาย
สนับสนุน เป็นไปตาม
แบบประเมินของกอง
ทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย 

- 

7.4 Training and 
developmental needs 
of support staff are 
identified and 
activities are 
implemented to fulfill 
them [4] 

- สนับสนุนงบประมาณ
ให้อาจารย์อบรม เรื่อง 
การวัดผล/การเรียนการ
สอนออนไลน์ 
 

- 

7.5 Performance 
management 
including rewards and 
recognition is 
implemented to 
motivate and support 
education, research 
and service [5] 
 
 

- หลักสูตรมีรูปแบบใน
การส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน 

- 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
8. Student 
Quality and 
Support 

8.1 The student intake 
policy and admission 
criteria are defined, 
communicated, 
published, and up-to-
date [1] 

- หลักสูตรมีวิธีการและ
เกณฑ์การคัดเลือกผู้เรียน
ตามก าหนดองค์กร
วิชาชีพและสื่อสาร ผ่าน
ประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

- 

8.2 The methods and 
criteria for the 
selection of students 
are determined and 
evaluated [2] 

- วิธีการและเกณฑ์การ
คัดเลือกนักศึกษา มีการ
ปรับปรุงทบทวน โดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

- แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง
วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก
ที่เชื่อมโยงกับ PLOs ของ
หลักสูตร 

8.3 There is an 
adequate monitoring 
system for student 
progress, academic 
performance, and 
workload [3] 

1. หลักสูตรมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแล
เรื่องท่ัวไป การใช้ชีวิต
และการท าวิจัยในการ
ปฏิบัติการในสถานศึกษา 
2. มีการก าหนด
อัตราส่วนของอาจารย์ : 
นักศึกษาในการดูแลท า
วิจัยและการนิเทศการ
สอน 

- 

8.4 Academic advice, 
co-curricular activities, 
student competition, 
and other student 
support services are 
available to improve 
learning and 
employability [4] 

1. มีกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาผู้เรียนด้าน
ความสามารถทางวิชาชีพ 
พหุวัฒนธรรมและความ
พอเพียง 
2. มีระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการและ
วิจัยส าหรับนักศึกษา 

- แสดงให้เห็นการประเมิน
ก ากับติดตามและน าผลมา
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 

8.5 The physical, 
social and 
psychological 
environment is 
conducive for 
education and 
research as well as 
personal well-being 
[5] 

- คณะและมหาวิทยาลัย
มีสภาพแวดล้อมทาง
สังคมและทางกายภาพท่ี
เอ้ือต่อการเรียน 

- การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ระดับคณะ เช่น 
ห้องสมุด/คอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอเพ่ือการค้นคว้า 
สนับสนุนผู้เรียนนอกเวลา
ราชการ 
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9. Facilities and 
Infrastructure 

9.1 The teaching and 
learning facilities and 
equipment (lecture 
halls, classrooms, 
project rooms, etc.) 
are adequate and 
updated to support 
education and 
research [1] 

- มีสื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ทางกายภาพของ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเอ้ืออ านวยใน
การจัดการเรียนการสอน 

- แสดงให้เห็นถึงข้อมูลผลการ
ประเมินความเพียงพอ
เหมาะสมของสื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน ามาใช้ปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

9.2 The library and its 
resources are 
adequate and 
updated to support 
education and 
research [3,4] 

- มีห้องสมุดคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สนับสนุน
การเรียนรู้ของหลักสูตร
ทางวิชาชีพครู 

- แสดงให้เห็นข้อมูลผลการ
ประเมินคุณภาพสื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ด้านห้องสมุด เช่น 
ความพึงพอใจของนักศึกษา 
แล้วน ามาพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

9.3 The laboratories 
and equipment are 
adequate and 
updated to support 
education and 
research [1,2] 

- มีห้องปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนการสืบค้น
ข้อมูลและการท าวิจัย
ของนักศึกษา 

1. แสดงให้เห็นถึงข้อมูล     
ผลประเมินคุณภาพ ความ
เพียงพอของห้องปฏิบัติการที่
สนับสนุนการเรียนรู้และการ
ท าวิจัยแล้วน ามาปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
2. ความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการ / อุปกรณ์ใช้
งานต้องพร้อมใช้ เพียงพอ 
และทันสมัย 

9.4 The IT facilities 
including e-learning 
infrastructure are 
adequate and 
updated to support 
education and 
research [1,5,6] 

- มีระบบอินเตอร์เน็ต
สนับสนุนการค้นคว้าและ
ท าวิจัย และการสอน
ออนไลน์ 

- แสดงให้เห็นถึงข้อมูลและ
การประเมินคุณภาพระบบ
สนับสนุนด้าน IT ที่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน และการท าวิจัย
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

9.5 The standards for 
environment, health 
and safety; and access 
for people with 
special needs are 
defined and 

- มีสภาพแวดล้อมที่มีสุข
ภาวะ มีความปลอดภัย มี
มาตรฐานตอบสนองผู้มี
ความต้องการพิเศษ เช่น 
ลิฟท์ ระบบสแกน
ลายนิ้วมือ ห้องน้ าผู้

- แสดงให้เห็นถึงข้อมูลผลการ
ประเมินมาตรฐานความ
ปลอดภัยและสุขภาวะ
สภาพแวดล้อม และน ามา
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างเนื่อง 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
implemented [7] บกพร่องทางร่างกาย   

ถังดับเพลิง เป็นต้น 
10. Quality 
Enhancement 

10.1Stakeholders’nee
ds and feedback serve 
as input to curriculum 
design and 
development [1] 

- มีกระบวนการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร โดยใช้
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย คือ ครูพี่เลี้ยง ศิษย์
เก่า ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์
ผู้สอน 

- 

10.2 The curriculum 
design and 
development process 
is established and 
subjected to 
evaluation and 
enhancement [2] 

- มีข้ันตอนกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 
2565 มีผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามาเกี่ยวข้องมาก
ขึ้น และน า มคอ.1 มาใช้
ในการออกแบบ 

1. แสดงให้เห็นถึงการทบทวน
ขั้นตอน/กระบวนการออกแบบ 
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ จากหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 
2. การออกแบบหลักสูตรฯ 
ต้องมีการทบทวนเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

10.3 The teaching and 
learning processes 
and student 
assessment are 
continuously reviewed 
and evaluated to 
ensure their relevance 
and alignment [3] 

- 1. พัฒนาระบบทวนสอบการ
ประเมินความสอดคล้อง
ระหว่าง ELOs ของหลักสูตร
กับการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผล 
2. ทบทวนการเรียน ผลการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ 
3. กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ต้องได้รับการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนา 
น าไปสู่การบรรลุซึ่ง ELO 

10.4 Research output 
is used to enhance 
teaching and learning 
[4] 

- อาจารย์ท าวิจัยชั้นเรียน
ร่วมกับนักศึกษาในการ
เผยแพร่งานวิจัยใน เวที
ระชุมวิชาการ 

1. แสดงข้อมูลหลักฐาน
ผลการวิจัยของอาจารย์ที่
น ามาใช้ / บูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน 
2. ทบทวนการเรียนผลการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
เกณฑ ์มุ่งเน้นน าวิจัยของ
ผู้สอนมาใช้จัดการเรียนรู้ เพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
10.5 Quality of 
support services and 
facilities (at the library, 
laboratory, IT facility 
and student services) 
is subjected to 
evaluation and 
enhancement [5] 

1. มีการประเมินคุณภาพ
สื่อสนับสนุนการเรียนรู้
จากผู้สอน ผู้เรียนโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ 
2. หลักสูตรฯ มีการ
ประเมินคุณภาพด้านการ
บริการและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้จากนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษา 

- แสดงข้อมูลผลประเมิน
คุณภาพและมีกระบวนการ
น ามาใช้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

10.6 The 
stakeholder’s 
feedback mechanisms 
are systematic and 
subjected to 
evaluation and 
enhancement [6] 

- การปรับปรุงหลักสูตร
ได้น าข้อมูลย้อนกลับและ
ความต้องการของครูพ่ี
เลี้ยง ผู้บริหาร นักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนมาใช้ 

- ประเมินระบบกลไกการน า
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาใช้อย่างต่อเนื่อง 

11. Output 11.1 The pass rates 
and dropout rates are 
established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [1] 

1. มีฐานข้อมูลการคงอยู่
และพ้นสภาพของ
นักศึกษาย้อนหลัง 5 ปี 
2. หลักสูตรฯ มีระบบ
การติดตามผู้เรียนผ่าน
ระบบอาจารย์ประจ าชั้น 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลการคง
อยู่ การพ้นสภาพ และน า
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
2. พัฒนาคู่เทียบเพ่ือการ
พัฒนาก าหนด 

11.2 The average time 
to graduate is 
established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [1] 

- มีการวิเคราะห์
ระยะเวลาการศึกษาและ
ติดตามการส าเร็จ
การศึกษาของผู้เรียนใน
หลักสูตร มีข้อมูล
ย้อนหลัง 5 ปี 

- การน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์
และน าไปใช้ก าหนดคูเทียบ
เพ่ือการพัฒนา 

11.3 Employability of 
graduates is 
established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [1] 

- หลักสูตรมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาและส่วนใหญ่มี
งานท าและประกอบ
อาชีพครูในโรงเรียนและ
ปฏิบัติงานตรงสาขา 

- แสดงให้เห็นข้อมูล/วิธีการ
ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาใน
การมีงานท า/น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และน ามาก าหนดคู่
เทียบเพ่ือการพัฒนา 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
11.4 The types and 
quantity of research 
activities by students 
are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [2] 

- นักศึกษามีผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการ 

- ก าหนดคู่เทียบเพ่ือการ
พัฒนา 

11.5 The satisfaction 
levels of stakeholders 
are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [3] 

- มีข้อมูลความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- น าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงก าหนดคู่เทียบเพ่ือ
พัฒนา 
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สรุปการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สาขาวิชาชีพครู 

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
1. ได้เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบ เข้าใจผู้เรียนมากข้ึน 
2. อาจารย์มีคุณวุฒิ มีศักยภาพในการให้ทั้งเนื้อหา และเจตคติต่อความเป็นครู 
3. เหตุผลในการเลือกเรียน คือ สถานที่ การเดินทาง และความเชื่อม่ันและความประทับใจในชื่อเสียง

คุณภาพอาจารย์และการดูแล 
4. การดูแลนักศึกษาทั้งด้านทักษะชีวิต/ความเป็นครู/ความเป็นผู้น า/กิจกรรมกลุ่ม/ใช้ระบบ Zoom 

ติดตามให้ค าปรึกษา มีกิจกรรมให้ค าปรึกษาใกล้ชิดทุกสัปดาห์/การเรียนการสอนออนไลน์ 
5. สิ่งที่เหนือความคาดหวัง คือ การพัฒนาความเป็นผู้น า ความเอ้ือเฟ้ือกับผู้ร่วมวิชาชีพ 
6. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป คือ สื่อ เอกสารประกอบการค้นคว้า 
7. อยากให้เพ่ิมเติมเรื่องการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
8. สามารถน าโครงการวิจัยไปใช้ในการบูรณาการการเรียนการสอนในโรงเรียน และส่งประกวดได้รับ

รางวัลสะท้อนความรู้น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
9. มีเครือข่ายศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น 

 
สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

1. ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดจากบัณฑิต การท าแผนการสอน ทักษะวิธีการสอน/วิจัยชั้นเรียนและการ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในยุคที่มีปัญหาโรค
ไวรัสโควิด 2019 สมรรถนะวิชาชีพครูเพ่ิมพูนขึ้นอย่างชัดเจน 

2. มีทักษะในการแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายเพ่ือนครู ป.บัณฑิต 
3. มีทักษะในการน าเสนอ 
4. การปรับตัว/ภาวะผู้น า 
5. มีการสื่อสาร/เรื่องการเปิดหลักสูตรส าหรับกลุ่มเป้าหมายครูที่ไม่มีวุฒิวิชาชีเฉพาะครู/เป็นบุคลากรทาง

การศึกษาในโรงเรียน 
6. ผู้ใช้บัณฑิตสะท้อนอัตลักษณ์ของอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตร ให้ความเป็นกันเอง มีความสัมพันธ์ที่ดี 
7. สถานศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ใน 3 จังหวัด จะหยุดวันศุกร์-เสาร์ จึงอาจมีผลกระทบในวันอาทิตย์ 

 
สัมภาษณ์ศิษย์ปัจจุบัน 

1. ได้รับค าแนะน าจากรุ่นพ่ี(เครือข่าย) เชื่อมั่นหลักสูตร รับรองจากคุรุสภา 
2. ประทับใจในหลักสูตรและรายวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสอนออนไลน์ เรียนแล้วใช้ได้จริง 

จรรยาบรรณวิชาชีพครูใช้ได้จริง ท าข้อสอบได้ ภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งการน าไปใช้ในชีวิตจริงการ
ท างาน 

3. บุคลิกภาพบ่มเพาะความเป็นครู การดูแลนักศึกษาใกล้ชิด/ดูแลเตรียมคความพร้อม อยากให้เชิญ
วิทยากรภายนอกเพ่ือเติมเต็มนอกเหนือจากวิชาที่สอน 

4. ควรเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักศึกษาขาดพ้ืนฐาน 
5. มีการก ากับติดตามการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษา และประสานกับอาจารย์ประจ าวิชา 
6. กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านพหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจพอเพียง พหุภาษา 
7. รายวิชาเลือก(บังคับเลือก) ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนบ้างตามความสนใจ 
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สายสนับสนุน 

1. ลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุนหลักสูตร อยากได้ขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าด้าน Career path  
และ อยากได้ก าลังเสริมในการท างาน 
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