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แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

ชื่อหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปี)  
ระดับหลักสูตร ปริญญาโท 

คณะ ศึกษาศาสตร์ 
 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

เกณฑ์
ข้อที ่

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

- ตามเกณฑ ์() 
- ไม่ได้ตามเกณฑ ์() 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร  
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า

อิสระ 
 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์    
8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา  
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดบับัณฑิตศึกษา  
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11 
 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรไม่ครบตามเกณฑ์  และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่มี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
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ตารางที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN QA 

Criteria Strengths Areas for improvement Score (1-7) 

1. Expected Learning Outcomes    3 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of the 
university [1,2] 

การก าหนด ELO ทีส่อดคล้องมาตรฐานวิชาชีพของคุรุ
สภา พ.ศ. 2556  วิสัยทัศน์และพนัธกิจของคณะ คือ 
ผลิตครูที่มีคณุลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ และ มี
ความเป็นผู้น าทางวิชาการและมีความสามารถวิจัย 

การพัฒนา ELO ที่ชัดเจน เป็นระบบ สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ 
พันธกิจของคณะ/หลักสตูร และของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่ 

3 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 
specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

- ELO ครอบคลุมผลการเรยีนรู้ดา้นความรู้และทักษะ
เฉพาะทาง 2 ข้อ คือ 
  1) มีคุณลักษณะความเป็นครูและการประยุกต์ใช้
ความรู้ในการจดัการเรียนการสอน และ 
  2) มีความสามารถทางปัญญาในวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และการวิจัย 
ด้านความรู้และทักษะทั่วไป 5 ข้อ คือ 
  1) มีคุณธรรมจริยธรรม 
  2) สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  3) ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาไทยมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการ
เรียนรู ้
  4) มีทักษะการวิเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม ่
  5) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การก าหนด ELO อย่างชัดเจน ครอบคลุมผลการเรยีนรู้ด้าน
ความรู้และทักษะทั่วไปทีส่มดลุกับด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะทาง และการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

3 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders [4] 

มีการส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของ
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต (ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อ านวยการ
เขตพื้นท่ีการศึกษา) เมื่อหลายปีทีผ่่านมา  

การพัฒนา ELO ที่ชัดเจน เป็นระบบ และครอบคลุมความ
ต้องการ/ความคาดหวังของกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
รวมทั้งการทบทวน ELO อย่างต่อเนื่อง 

2 

2. Programme Specification    3 
2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1,2] 
มีสาระส าคัญของหลักสูตรครบทุกรายการในมคอ. 2 
และมีการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรใน
มคอ. 7 ทุกปีการศึกษา  

ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรที่ครบถ้วน สอดคล้องกับผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวัง และการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

2 
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Criteria Strengths Areas for improvement Score (1-7) 

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

มีสาระส าคัญของรายวิชาในมคอ. 3 ครบทุกรายการ
และมีการปรับปรุง มคอ. 3 เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา 

ข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาที่ครบถ้วน ชัดเจน และการ
ทบทวนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องเพื่อความทันสมัย 

3 

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

ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรอยูใ่นเวบไซต์ของคณะ 
ข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา อยูใ่นระบบออนไลน์
ของวิทยาเขต และอาจารย์ผูส้อนแจ้งให้นักศึกษา
ทราบด้วยวาจาในคาบแรกของการเรียน 

การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อก าหนดของหลักสตูรและ
รายละเอียดของรายวิชาในสื่อหลายช่องทางกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทุกกลุ่ม 

3 

3. Programme Structure and Content    3 
3.1 The curriculum is designed based on constructive 

alignment with the expected learning outcomes [1] 
เนื้อหาของหลักสตูรสอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่
คาดหวังแสดงโดยแผนท่ีการกระจายผลการเรียนรูสู้่
รายวิชา ในมคอ. 2 และมคอ. 5 

การออกแบบหลักสูตรที่น า ELO เป็นตัวตั้งในทุกรายวิชา
และการทบทวนอย่างเป็นระบบ 

2 

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

มีแผนท่ีการกระจายผลการเรียนรูสู้่รายวิชาแสดงความ
สอดคล้องระหว่างรายวิชากับ ELO โดยระบุความ
รับผิดชอบหลักและความรับผดิชอบรองในมคอ. 2 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สกอ. 

การกระจายผลการเรียนรู้สูร่ายวิชาในทุกรายวิชา และการ
ทบทวนเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

3 

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

 

- หลักสูตรจัดแผนการศึกษาเรียงล าดับตามเนื้อหาและ
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 
- โครงสร้างหลักสตูรก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้อง
เรียนวิชาบังคับกลุม่วิชาชีพครู ส่วนกลุ่มวิชาเฉพาะให้
นักศึกษาเลือกเรียนตามสาขาวิชาเอก มีหมวดวิชา
เลือกนักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความสนใจ  
- หลักสูตรจัดเนื้อหาและกิจกรรมเป็นลักษณะบูรณา
การทั้งเนื้อหารายวิชาและการฝึกปฏิบัติ มีการให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความทันสมัยของรายวิชา  
- มีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 4 รายวิชาและเพิ่ม 
2 รายวิชาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักสตูร
ของคุรุสภา 

การจัดโครงสร้างของรายวิชาในหลักสูตร ที่มีล าดับการ
เรียนรู้และการบูรณาการอย่างเปน็เหตุเป็นผลและการ
ทบทวนอย่างต่อเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่ 

4 

4. Teaching and Learning Approach    3 
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Criteria Strengths Areas for improvement Score (1-7) 

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

มีปรัชญาของมหาวิทยาลัยบนเวบไซต์ของ
มหาวิทยาลยั   

ปรัชญาของหลักสตูรที่ชัดเจนและการสื่อสารในหลาย
ช่องทางไปยังกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

2 

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

- มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 
ELO ระบุในมคอ. 3 เช่น การจัดการเรยีนรู้แบบ 
active ใช้การวิจัย การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
- นักศึกษาสร้างองค์ความรูด้้วยตนเองด้วย
กระบวนการต่างๆ (เช่น การค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การลงมือปฏิบัติ) ได้เรยีนรู้ในสิ่งแวดล้อมท่ี
หลากหลายทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
- มีการประเมินผลการเรยีนการสอนที่หลากหลาย 

การจัดการเรยีนการสอนและกจิกรรมการเรยีนรู้ทีส่อดคล้อง
กับ ELO อย่างชัดเจนในทุกรายวชิา และการทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง 

3  

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

- การฝึกปฏิบตัิวิชาชีพระหว่างเรียน 1 รายวิชา และ
ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 รายวิชา 2 ภาคการศึกษา 
หน่วยกิตรวม 8 หน่วยกิต ผลการประเมินจากการ
นิเทศนักศึกษา นักศึกษามีพัฒนาการด้านการจัดการ
เรียนการสอน และมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู ้

การพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน
เพื่อเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3 

5. Student Assessment     3 
5.1 The student assessment is constructively aligned to 

the achievement of the expected learning outcomes [1,2] 
- มีการประเมินนักศึกษาตั้งแต่การรับเข้าซึ่งมเีกณฑ์
ตามข้อก าหนดของหลักสูตร  
- มีการติดตามความก้าวหน้าระหว่างการเรียน โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธซ์ึ่งดูแล
ให้ค าปรึกษา/ข้อเสนอแนะ ตลอดช่วงท าวิทยานิพนธ์ 
- มีการจัดสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ ์
- ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องมีผลการเรยีนไม่ต่ ากว่า 3.50 

การออกแบบและทบทวน กระบวนการวัดและประเมินผล
ผู้เรยีนทั้งเกณฑ์ ตัวช้ีวัดและวิธีการที่สอดคล้องกับ ELO ที่
ก าหนดของหลักสตูรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกช้ันป ี

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement Score (1-7) 

สอบวิทยานิพนธ์ด้วยปากเปล่าและผลงานวิทยานิพนธ์
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ และ
นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามระเบียบของ
บัณฑิตวิทยาลัย และตามเกณฑ์ของการรับทุนใน
โครงการ สควค. 

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

- การประเมินนักศึกษามีเกณฑ์อ้างอิงที่แน่ชัด ทั้งใน
รายวิชาที่มีผูส้อนคนเดยีวและผูส้อนร่วมหลายคน โดย
มีการพูดคุยกันใหเ้ป็นภาพรวมท้งหมดของรายวิชาเพื่อ
การทวนสอบการประเมิน 
- มีการช้ีแจงให้นักศึกษารับทราบเมื่อเข้าช้ันเรียนและ
การแจกโครงการสอน ในเรื่องของช่วงเวลาการสอบ 
เกณฑ์และวิธีการในการวัดและประเมินผล 

การทบทวนวิธีการประเมินผู้เรยีน ช่วงเวลา ข้อบังคับ 
เครื่องมือการให้คะแนน การถ่วงน้ าหนัก และเกณฑ์การตัด
เกรดทีเ่ป็นระบบ และการถ่ายทอดสู่ผูเ้รียนทุกกลุ่มในหลาย
ช่องทาง 

3 

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

- มีการประเมินผลผู้เรยีนด้วยวิธีท่ีหลากหลายขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน (มคอ.3 รายวิชา) 
- หลักสูตรพยายามปรับปรุงให้มีการพูดคุยในแตล่ะ
รายวิชาให้มากข้ึน 

การตรวจสอบข้อสอบและการทบทวนวิธีการวัดประเมินผล
ผู้เรยีนในทุกรายวิชาส าหรับนักศึกษาในแต่ละชั้นป ี

2 

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

- การประเมินช้ินงาน/รายงาน มีการแจ้งนักศึกษารับรู้
ล่วงหน้าและสะท้อนผลการประเมนิกลับให้ผู้เรียนได้
ทราบว่าควรมีการแก้ไขอย่างไร 
- นักศึกษาพอใจในการประเมิน ไม่มีการร้องทุกข์ 

การก าหนดช่วงเวลาการให้ข้อมูลป้อนกลับของการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจนและทันเวลาในทุกรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาได้ปรบัแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 
 

เกณฑ์การประเมินมคีวามชัดเจน ผู้เรยีนเข้าถึงได้ 
(มคอ.3) นักศึกษาสามารถสอบถามจากอาจารย์ผูส้อน  

การก าหนดระบบการอุทธรณผ์ลการเรยีนที่ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วในหลายช่องทาง 

2 

6. Academic Staff Quality (Overall opinion) 
 
 

  2 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement) is 
carried out to fulfill the needs for education, research and 
service [1] 

 การจัดท าและทบทวน แผนบุคลากรสายวิชาการทั้งระยะสั้น
และระยะยาวในด้านอัตราก าลัง การพัฒนาศักยภาพ การ
เลื่อนต าแหน่ง การขอต าแหน่งวิชาการ และการเลิกจ้าง
อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับความต้องการของการ

1 
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Criteria Strengths Areas for improvement Score (1-7) 

เรียนการสอน การวิจยัและการบรกิารวิชาการของหลักสตูร
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสกอ.  

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

- สัดส่วนของจ านวนอาจารย์ (10 คน) ต่อนักศึกษา 
(12 คน)  1: 1.2 
- อาจารย์ในหลักสูตรมีวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 80 

การตรวจสอบและตดิตามสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา 
และภาระงานของอาจารย์ทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics 
and academic freedom for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated [4,5,6,7] 

- มีเกณฑ์การสรรหาบคุลากรที่มีคณุวุฒิตรงกับสาขา 
วิชา มีความสามารถในการสอนและทักษะวิชาชีพและ
คุณธรรม จรยิธรรม 
- การเลื่อนต าแหน่งของอาจารย์ พิจารณาจากภาระ
งานและผลการประเมิน 
- มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ตามเกณฑ์
มหาวิทยาลยั และมอบหมายงานให้ตามความถนัด
และประสบการณ ์

- การก าหนดคณุสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่
ตามความต้องการของหลักสูตร รวมทั้งจรรยาบรรณ และ
ความเป็นอิสระทางวิชาการที่ชัดเจน เป็นระบบ และการ
สื่อสาร/ประชาสมัพันธ์อย่างทั่วถึง 

3 

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

- อาจารย์มีความสามารถในการสอนให้เป็นไปตามผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวัง จัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

- การตรวจสอบและการประเมินสมรรถนะของอาจารย์ด้าน
การจัดการเรยีนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2 

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

- คณะ และสสวท. สนับสนุนงบประมาณในการเดิน
ทางเข้าอบรมประชุม สัมมนาทางวิชาการ  
 

การก าหนดแผนการอบรม การจดัและทบทวนการจดั
โครงการ/กิจกรรมการอบรมพัฒนาอาจารย์ตามความ
ต้องการของอาจารย์ทุกคนอย่างเป็นระบบ 

2 

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

- มหาวิทยาลัยและคณะ สนับสนนุทุนวจิัย ทุนแต่ง
ต ารา การใหร้างวัลบุคลากรและผลงานวิจัยนักศึกษาที่
อยู่ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา รวมทัง้ให้งบสนับสนุน
นักศึกษาไปน าเสนอผลงานในแต่ละปีการศึกษา 

การด าเนินการประเมินผลการปฏบิัติงานและการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการของอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

3 

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

 การก าหนดประเภทและปริมาณของงานวิจัยอย่างชัดเจน
และการติดตามประเมินความก้าวหน้าการท าวิจัยและเกณฑ์
มาตรฐานงานวิจยัส าหรับอาจารยท์ุกคนในหลักสูตรอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

1 
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Criteria Strengths Areas for improvement Score (1-7) 

7. Support Staff Quality (Overall opinion)   3 
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT 

facility and student services) is carried out to fulfill the 
needs for education, research and service [1] 

คณะมีนโยบายก ากับควบคุมการท างานของฝ่าย
สนับสนุน 

การจัดท าแผนและวิเคราะห์อัตราก าลังและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนท้ังระยะสั้นและระยะยาวท่ี 
สอดคล้องกับความต้องการของการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการของหลักสตูร 

2 

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

คณะมเีกณฑ์การสรรหาและคัดเลอืกบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าต าแหน่ง การจดัสรรภาระงานและเลื่อน
ขั้นเงินเดือนซึ่งผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
และมีการประกาศเกณฑ์ให้ฝา่ยตา่งๆ ทราบ 

การตรวจสอบคณุสมบัติ เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร
สายสนบัสนุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ 
รวมทั้งการสื่อสารในหลายช่องทาง 

2 

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

มีการก าหนดสมรรถนะของเลขานกุารภาควิชา ฝ่าย
บัณฑิตศึกษา ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อรับการ
ประเมินในระบบออนไลน์ โดยมีหวัหน้าส านักงาน
เลขาของคณะเป็นผู้ประเมิน 

การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีชัดเจน
และการประเมิน/ทบทวนอย่างเปน็ระบบ 

3 

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

คณะจดัสรรงบประมาณส าหรับการฝึกอบรมเข้า
ประชุมวิชาการของฝ่ายสนับสนุน 15,000 บาท/
ปีงบประมาณ ตามความสนใจของบุคลากร เชน่ การ
อบรมภาษาอังกฤษและการดูงานต่างประเทศ ซึ่งมี
การให้ฝ่ายสนับสนุนมาขยายผลให้รับทราบในคณะ 

การประเมินและทบทวนแผน/การด าเนินการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

3 

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

- คณะมีการบริหารจัดการผลปฏบิัติงานของบุคลากร 
การให้รางวัลเพื่อสนับสนุนและกระตุ้นการให้บริการ
และการศึกษาวิจัย มีเงินทุนสนับสนุนการท าวิจัย ให้
รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ การไปฝึกอบรม 

การประเมินและทบทวนการด าเนนิการบริหารจัดการ 
รวมทั้งการเสริมสร้างแรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

3 

8. Student Quality and Support (Overall opinion)   3 
8.1 The student intake policy and admission criteria are 

defined, communicated, published, and up-to-date [1] 
- มีนโยบายและเกณฑ์การรับนักศกึษาชัดเจน 
- มี road show ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษายัง
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ไวนลิ แผ่นพับ และการ
ประชาสมัพันธ์การรับสมัครผ่านเวบไซต์ของคณะและ

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เกณฑ์การรับนักศึกษา
และการสื่อสารเผยแพร/่ประชาสมัพันธ์ที่เป็นระบบ  

3 
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Criteria Strengths Areas for improvement Score (1-7) 

ของสสวท.  
8.2 The methods and criteria for the selection of 

students are determined and evaluated [2] 
- มีวิธีการรับสมัครและเกณฑ์คดัเลือกนักศึกษาชัดเจน
และแน่นอน โดยผ่านมติที่ประชุมของอนุกรรมการใน
โครงการสควค.ระดับประเทศ ทุกมหาวิทยาลยัใช้วิธี
และเกณฑ์การรับเหมือนกัน โดยผูส้มัครต้องสมัครทาง
ออนไลน์ในเว็บไซต์ของสสวท. สอบข้อเขียนโดยสสวท. 
คณะอนุกรรมการโครงการสควค.พิจารณาผลการสอบ
ข้อเขียนก่อนการประกาศผล และผู้สอบผ่านข้อเขียน
ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษท่ีผ่านเกณฑ์ ณ วันสอบ
สัมภาษณ์ หลังจากการประชุมคณะอนุกรรมการ
โครงการสควค. มีการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
- ปี 2558 มีนักศึกษา 7 คน ท่ีผ่านการคัดเลือก 
ในขณะที่ปี 2559 มี ไม่มีนักศึกษาเข้าเรียนเนื่องจากไม่
ผ่านการสอบคัดเลือก 

การตรวจสอบเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกนักศึกษา รวมทั้ง
การประเมินอย่างเป็นระบบ 

3 

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

- มีระบบ intranet และ MIS-Center ของ
มหาวิทยาลยัแสดงผลการเรียน ตารางเรียนของ
นักศึกษา และระบบช่วยอาจารยท์ี่ปรึกษาดูแล
นักศึกษา 

ระบบการตรวจสอบ/ติดตามแผนการเรยีน ผลการเรียน 
และปัญหาของนักศึกษาตลอดระยะเวลาของหลักสตูรที่มี
ประสิทธิภาพ 

3 

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

- มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาท่ัวไปและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
- ประธานหลักสูตรแนะน าหลักสตูรและข้อปฏิบัติ
ต่างๆ ตอนต้นปีการศึกษาและพบปะเป็นระยะ 
- มีการจัดปฐมนเิทศนักศึกษาโดยคณะและ สสวท. 
(ท่ัวประเทศ) 
- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้ง การอบรม Action 
research และ workshop on Action research 
and STEM education 
- มีโครงการค่ายพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคร ู

การตรวจสอบ ทบทวนและประเมนิผลการด าเนินกจิกรรม
เสรมิหลักสูตรที่เป็นระบบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาและการได้งานท าของบัณฑิต 

4 
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Criteria Strengths Areas for improvement Score (1-7) 

- มีทุนสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ คนละ 10,000 
บาท และการไปน าเสนอวิทยานิพนธ์ 
- นักศึกษาท่ีมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 ขึ้น
ไปมีสิทธิสมัครแข่งขันไปฝึกงานดา้นการเรยีนการสอน 
ณ ต่างประเทศ เป็นเวลา 1 ป ี
- มีการจัดสัมมนาการให้ข้อมูลเชิงอาชีพจากวิทยากร
และศิษยเ์ก่า 
- มีการให้ความช่วยเหลือแนะน าในด้านการเรียน การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรยีนและฝึกสอน 

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

- คณะมสีนามกีฬา สระว่ายน้ า โรงยิม อุปกรณ์กีฬา 
- มหาวิทยาลัยมบีุคลากรด้านพยาบาล ห้องพยาบาล 
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ พาหนะรองรับ 

การตรวจสอบและประเมินผลการจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนการเรยีน การท าวิจัย และสุขภาพกายและ
จิตของนักศึกษา 

2 

9. Facilities and Infrastructure (Overall opinion)   2 
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] 

- มีห้องเรียนบรรยายที่อาคารเรยีนรวม 19 อาคาร
เรียน 5 และห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 51
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

การตรวจสอบ/ประเมินคณุภาพและความเพียงพอของ
ห้องเรียนและทรัพยากรส าหรับการจัดการเรยีนการสอน
และการท าวิจยัตามความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 

2 

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

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรสารสนเทศและ
การให้บริการ เพียงพอและทันสมยั นักศึกษา 
ติดต่อยมืต ารา /หนังสือ/งานวิจัย และทรัพยากรอื่น ๆ 
ที่สนใจจากเจ้าหนา้ที่ได้ทุกวันท าการ 

การตรวจสอบ/ประเมิน ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้ของห้องสมดุที่ทันสมยั เข้าถึงได้ง่ายและปริมาณที่
เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรของ
หลักสตูรในการจัดการเรียนการสอนและการท าวิจยั 

3 

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

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์/คณติศาสตร์ สถานศึกษา
เพื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพมีเพียงพอ และมีการจัดซื้อ
เครื่องมือท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

การตรวจสอบและประเมินคณุภาพ/ปริมาณของเครื่องมือ
และห้องปฏิบตัิการที่จ าเป็นส าหรบัการเรยีนการสอนและ
การวิจัยของนักศึกษาและบคุลากรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง 

3 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are 
adequate and updated to support education and research 

- นักศกึษาได้รับทุนสนบัสนุนการซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเป็นรายบุคคล 

การตรวจสอบและประเมินความตอ้งการโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน IT ที่สนับสนุนการเรียนรู้

2 
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[1,5,6] - ห้องสมุดให้บริการคอมพิวเตอร์ (IT zone) มีระบบ 
wifi อินเตอร์เนตความเร็วสูง 

ของบุคลากรและนักศึกษาอย่างเปน็ระบบ 

9.5 The standards for environment, health and safety; 
and access for people with special needs are defined and 
implemented [7] 

มหาวิทยาลยัมีกล้อง CCTV ตรวจสอบการเข้าออก
ของบุคคลทั่วไป หน่วยรักษาความปลอดภัย หอพักมี
แม่บ้านและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย มีสนาม
ฟุตบอล สนามกีฬา หน่วยพยาบาลและห้องพยาบาล 

การก าหนดนโยบาย แผนบริหารความเสี่ยง และมาตรฐาน
ของสภาพแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร
และนักศึกษา และการทบทวนทีเ่ป็นระบบ 

2 

10. Quality Enhancement (Overall opinion)   2 
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development [1] 
- หลักสูตรได้สอบถามผู้มสี่วนได้สว่นเสีย ผู้บริหาร
สถานศึกษา องค์กรวิชาชีพ (คุรุสภา)  สสวท.
ผู้สนับสนุนการผลติครูวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์หลักสูตร 

การออกแบบและพัฒนาหลักสตูรจากความต้องการและ
ข้อมูลย้อนกลับของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุม่ และการ
ทบทวนอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ 

3 

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

การออกแบบและพัฒนาหลักสตูรมีล าดับขั้นตอนคือ 
 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรที่มี
อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ  
2) เสนอหลักสตูรที่ปรบัปรุงเข้าท่ีประชุมกรรมการ
บัณฑิตคณะ/วิทยาเขต สภามหาวทิยาลัย และสกอ. 
ตามล าดับ  
3) เสนอหลักสตูรทีฝ่านการรับรองให้คุรุสภารับรองใบ
ประกอบอาชีพ 

การทบทวนและประเมินผลกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาหลักสตูรเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2 

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

- อาจารย์ผูส้อนจัดท ามคอ. 3 ก่อนการสอน และมคอ. 
5 รายงานผลหลังจบภาคการศึกษา เพื่อประเมินผล
การเรยีนรู้ของนักศึกษาและน าข้อเสนอแนะมา
ทบทวนปรับปรุงทุกภาคการศึกษา  

การทบทวนและประเมินกระบวนการจัดการเรยีนการสอน
และการประเมินผลผู้เรยีนที่สะท้อนถึง ELO อย่างเป็นระบบ 

2 

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

 การบูรณาการผลการวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในทุกรายวิชา 

1 

10.5 Quality of support services and facilities (at the 
library, laboratory, IT facility and student services) is 

 การวางแผน การทบทวนและปรับปรุงคุณภาพของการ
บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ

1 
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subjected to evaluation and enhancement [5] สอนและการวิจัยตามความต้องการของนักศึกษาและ
บุคลากรที่เป็นระบบอยา่งต่อเนื่อง  

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

- มีการสอบถามผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

การทบทวนและการประเมินกลไกการให้ข้อมูลย้อนกลับของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มทีเ่ป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

2 

11. Output (Overall opinion)   2 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 
- หลักสูตรเริม่ด าเนินการ ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2556  มี
3 รุ่น ไม่มีนักศึกษาตกออก มีนักศกึษา 2 คน ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2558  
- ปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาทั้งสิ้น 12 คน โดย 
เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 จ านวน 5 คน และช้ันปีท่ี 1 
จ านวน 7 คน  
- สนับสนุนใหน้ักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมนิอัตราการสอบผ่านและ
การตกออกของนักศึกษาทุกช้ันปี และการปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหาอุปสรรคที่เกดิขึ้นอย่างเป็นระบบ 

2 

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

- เวลาเฉลีย่ของการส าเร็จการศึกษา 2.5 ปี 
- มีการด าเนินการให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาเร็วข้ึน 
โดยเร่งการสอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์ การสอบ
วิทยานิพนธ์ และการเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติม 

การตรวจสอบ ติดตามและประเมนิการด าเนินการให้
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาอยา่งเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

3 

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

- บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 2 คน ก าลังรอการเรียก
บรรจุเป็นขา้ราชการครูสังกัดสพฐ. 

การตรวจสอบตดิตามและประเมินอัตราการได้งานท าของ
บัณฑิตที่เป็นระบบและต่อเนื่อง 

2 

11.4 The types and quantity of research activities by 
students are established, monitored and benchmarked for 
improvement [2] 

มีการปรับกระบวนการท าวิจัยของนักศึกษาโดยการ
เพิ่มการสัมมนาหัวข้องานวิจัย การอบรมสัมมนาด้าน
การวิจัยในช้ันเรียน 

การติดตามและการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพรผลงานวิจัย
ของนักศึกษาในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ทีเ่ป็นระบบ 

2 

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

เคยมีการสอบถามผู้ใช้บัณฑติอย่างไม่เป็นทางการ การตรวจสอบตดิตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุม่ทีชั่ดเจนและเป็นระบบ 

1 

Overall   2.64 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  

จุดแข็ง  

1. หลักสูตรมีเครือข่ายภายในประเทศที่เข้มแข็งประกอบด้วย สสวท. และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ที่เปิดสอนในโครงการ
เดียวกัน 14 แห่ง 

2. หลักสูตรได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน การพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียนจาก สสวท. 
3. นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านวิชาเอกและภาษาอังกฤษในระดับดี มีเป้าหมายการเรียนที่ชัดเจน มีอาชีพ

รองรับทีแ่น่นอน และมีโอกาสหาประสบการณ์ในต่างประเทศ  

จุดที่ควรพัฒนา  

1. การจัดท าแผนระยะสั้นและระยะยาวในด้านอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ และการจัดหาอัตราอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของ สกอ. และสอดคลอ้งกับความต้องการของหลักสูตร รวมท้ังการ
ทบทวนแผนอย่างต่อเนื่อง 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมกีารพัฒนางานวิจัยท่ีน าผลการวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา 
และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

3. การวางแผนและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
บุคลากรและนกัศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตร 

4. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลกัสูตรเชิงรุกในหลายช่องทางเพ่ือการเพ่ิมจ านวนนักศกึษาของหลกัสูตร 
5. การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาในวารสารวิชาการทีเ่ป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย  

1. การจัดสรรกรอบอัตราอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรต้องการส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 


