แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ชื่อหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี
คณะ ศึกษาศาสตร์

ตารางที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
เกณฑ์
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
- ตามเกณฑ์ ()
- ไม่ได้ตามเกณฑ์ ()




สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1-11
 ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน เพราะจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ (อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน ลาศึกษาต่อ)

1

ตารางที่ 2 สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
Criteria
1. Expected Learning Outcomes
1.1 The expected learning outcomes have been clearly
formulated and aligned with the vision and mission of the
university [1,2]
1.2 The expected learning outcomes cover both subject
specific and generic (i.e. transferable) learning outcomes [3]
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the
requirements of the stakeholders [4]

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

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

Strengths

Areas for improvement

Score (1-7)

3
มีการกาหนด ELO โดยคณาจารย์ในแผนกวิชาภายใต้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีสาขาการ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2555 ตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ของคณะและมหาวิทยาลัย
- ELO ครอบคลุม 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ของสกอ. และทุกหมวดวิชา (มคอ. 2)
- ระบุผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนามและ
การทาโครงงาน/วิจัยของผู้เรียน
มีการสารวจความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
(ผู้อานวยการโรงเรียน) โดยใช้แบบสารวจติดตามผล
ปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกปฏิบตั สิ อนอยู่ในโรงเรียน
สังกัดสพฐ. และสารวจความคิดเห็นของผู้อานวยการ
โรงเรียนโดยการสัมภาษณ์
ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรในมคอ. 2 แตกต่าง
จากหลักสูตรอื่น หมวด 4 ผลการเรียนรู้ ซึ่งเน้นพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะพิเศษด้านการมีความเป็น
ผู้นาทางวิชาชีพครู มีความสามารถในการวิจัยและใช้
ประโยชน์จากการวิจัย มีทักษะด้านการจัดการความรู้
ในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีจิตวิญญาณของการถือ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึง่ และมีความสมารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมทางการศึกษา
มีการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการในหลายวิชาได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมด้าน

การพัฒนา ELO ที่ชัดเจน เป็นระบบ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
พันธกิจของคณะ/หลักสูตร และของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
จากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่

3

การกาหนด ELO อย่างชัดเจน ครอบคลุมผลการเรียนรู้ด้าน
ความรู้และทักษะทั่วไปทีส่ มดุลกับด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะทาง

2

การพัฒนา ELO ที่ชัดเจน เป็นระบบ และครอบคลุมความ
ต้องการ/ความคาดหวังของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
รวมถึงการทบทวน ELO อย่างต่อเนื่อง

3

ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรที่ครบถ้วน สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังทุกรายวิชา และการทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง

ข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาที่ครบถ้วน ชัดเจน และการ
ทบทวนอย่างเป็นระบบ อย่างต่อเนื่อง

3
3

3

2

Criteria

Strengths

ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ
2.3 The programme and course specifications are
มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อกาหนดของหลักสูตร
communicated and made available to the stakeholders [1,2] และรายวิชา บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย แผ่นพับ
และโดยอาจารย์นิเทศซึ่งไปนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการ
สอนที่โรงเรียน กับครูโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
3. Programme Structure and Content
3.1 The curriculum is designed based on constructive
โครงสร้างของหลักสูตรได้ออกแบบให้สอดคล้องกับผล
alignment with the expected learning outcomes [1]
การเรียนรู้ที่คาดหวัง
3.2 The contribution made by each course to achieve
มีแผนที่การกระจายผลการเรียนรูส้ ู่รายวิชาทุกรายวิชา
the expected learning outcomes is clear [2]
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced,
- แผนการศึกษามีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องของ
integrated and up-to-date [3,4,5,6]
รายวิชา มีการบูรณาการของรายวิชาพื้นฐานเฉพาะ
ด้านในกลุ่มวิชาเอกและวิชาฝึกประสบการณ์
- หลักสูตรอยู่ในระยะปรับปรุงตามรอบเพื่อใช้ในปี
การศึกษา 2560 มีการประชุมประเมินหลักสูตรเพื่อ
ปรับให้ทันสมัยโดยส่งแบบฟอร์มให้อาจารย์ผู้สอน
กรอกข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
- หลักสูตรได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงในวงการ
ประถมศึกษาแล้วนามาเพิ่มเติมและเปลีย่ นเนื้อหาที่
ทันสมัย มีการนาผลการวิจยั ใหม่เกี่ยวกับการจัดการ
สอนรูปแบบใหม่ๆ มาให้นักศึกษาได้ศึกษาและนาไปใช้
- การพานักศึกษาไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอน การบริหารโรงเรียน การนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ รวมทั้งให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนใน
รายวิชา 262-401

Areas for improvement
การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อกาหนดของหลักสูตรและ
รายวิชาในสื่อหลายช่องทางกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่

การออกแบบหลักสูตรที่นา ELO เป็นตัวตั้งในทุกรายวิชา
และการทบทวนอย่างเป็นระบบ
การกระจายผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชาในทุกรายวิชา และการ
ทบทวนทีเ่ ป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
การจัดโครงสร้างของรายวิชาในหลักสูตร ที่มีลาดับการ
เรียนรู้และการบูรณาการอย่างเป็นเหตุเป็นผลและการ
ทบทวนอย่างต่อเนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่

Score (1-7)

4

3
2
3
4

3

Criteria
4. Teaching and Learning Approach
4.1 The educational philosophy is well articulated and
communicated to all stakeholders [1]
4.2 Teaching and learning activities are constructively
aligned to the achievement of the expected learning
outcomes [2,3,4,5]

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

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

Strengths
ปรัชญาของหลักสูตรระบุใน มคอ. 2 หมวด 2 หน้า 6

Areas for improvement
ปรัชญาหลักสูตรที่ชัดเจนและการสื่อสารในหลายช่องทางไป
ยังกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ทสี่ อดคล้อง
กับ ELO อย่างชัดเจนในทุกรายวิชา และการทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง

- มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งแบบมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และกระบวนการกลุ่ม ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร การนาเสนองาน
- การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง มีการ
กระตุ้นให้นักศึกษาอยากเรียนและกล้าแสดงออก
- มีการพานักศึกษาไปสังเกตการณ์สอน/ศึกษาดูงาน
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องให้ได้รับประสบการณ์ตรง เช่น
266-312, 266-317, 266-401, 266-402, 266-413
ให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะชีวิตเพิ่มเติมที่จาเป็นสาหรับ การพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหลายรายวิชา เช่น
เพื่อเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- รายวิชา 266-420 การสอนโดยใช้ภาษาที่สอง เพื่อ
ให้นักศึกษาเรียนรู้กลยุทธ์การสอนแบบทวิภาษา โดย
ส่งเสริมการใช้ภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาถิ่นสาหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในการจัดการเรียนการสอน
- รายวิชา 262-302 การศึกษาในพหุวัฒนธรรม
รายวิชา 266-219 ศาสนาและวัฒนธรรมสาหรับครู
ประถมศึกษา 1 และรายวิชา 262-304 การเรียนรู้
ด้วยตนเอง
- มีการประเมินผลผู้เรียนตั้งแต่แรกเข้าในชั้นปีที่ 1 ใน
ทุกรายวิชา และมีการติดตามความก้าวหน้าโดยการ
ทดสอบเป็นระยะ ทดสอบย่อย สอบกลางภาค

การออกแบบและทบทวน กระบวนการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทั้งเกณฑ์ ตัวชี้วัดและวิธีการที่สอดคล้องกับ ELO ที่
กาหนดของหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกชั้นปี

Score (1-7)

3
3
3

3

2
3

4

Criteria

Strengths

ตัวอย่าง มคอ. 3 รายวิชา 266-214 ภาษาไทยสาหรับ
ครูประถมศึกษา
- อาจารย์นิเทศติดตามผลการนาองค์ความรู้ไปใช้ใน
ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5
โดยสัมภาษณ์อาจารย์พี่เลี้ยง ผู้อานวยการโรงเรียน
และเพื่อนร่วมงาน
5.2 The student assessments including timelines,
- มีการประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งคะแนนเข้า
methods, regulations, weight distribution, rubrics and grading ชั้นเรียน ทดสอบย่อย รายงานการนาเสนอในชั้นเรียน
are explicit and communicated to students [4,5]
สอบปลายภาค และการศึกษานอกสถานที่
- ข้อสอบมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย โดยมีเกณฑ์ให้
คะแนนชัดเจนและมีการแจ้งให้นกั ศึกษาทราบในชั้น
เรียนคาบแรก โดยปรากฏในประมวลการสอนและ
มคอ. 3 ทุกรายวิชา
5.3 Methods including assessment rubrics and marking
- มีการประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย
schemes are used to ensure validity, reliability and fairness - การประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาชั้นปี
of student assessment [6,7]
ที่ 5 โดยการนิเทศและสัมภาษณ์อาจารย์พี่เลี้ยง
ผู้อานวยการโรงเรียนและเพื่อนร่วมงาน
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps - มีโครงการช่วยเหลือนักศึกษา (พี่สอนน้อง) ก่อนการ
to improve learning [3]
สอบปลายภาคเพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการสอนทุกรายวิชา ไม่มีข้อร้องเรียน
จากนักศึกษา
5.5 Students have ready access to appeal procedure [8]
6. Academic Staff Quality (Overall opinion)
6.1 Academic staff planning (considering succession,
promotion, re-deployment, termination, and retirement) is
carried out to fulfil the needs for education, research and

- มีการวางแผนอัตรากาลังทั้งในระยะสั้น (ปีต่อปี)
และระยะ 5 ปีโดยฝ่ายแผนของคณะ
- คณะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อทั้งในและต่าง

Areas for improvement

Score (1-7)

การทบทวนวิธีการประเมินผู้เรียน ช่วงเวลา ข้อบังคับ
เครื่องมือการให้คะแนน การถ่วงน้าหนัก และเกณฑ์การตัด
เกรดเป็นระบบที่ชัดเจน และการถ่ายทอดสู่ผเู้ รียนทุกกลุ่ม
ในหลายช่องทาง

3

การตรวจสอบข้อสอบและการทบทวนวิธีการวัดประเมินผล
ผู้เรียนในทุกรายวิชาสาหรับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี

3

การกาหนดช่วงเวลาการให้ข้อมูลย้อนกลับของการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจนและทันเวลาในทุกรายวิชา

2

การกาหนดระบบการอุทธรณ์ผลการเรียนที่ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วในหลายช่องทาง

1

การทบทวนแผนในด้านอัตรากาลังและการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการทีส่ อดคล้องกับความต้องการของการจัดการ
เรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการของหลักสูตร

3
3
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Criteria
service [1]

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

Strengths
ประเทศ ทุนพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ตัวไปศึกษาต่อ
- มีมาตรการกระตุ้นให้ผู้ทลี่ าศึกษาต่อได้สาเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
- มีการเพิ่มรายวิชาที่สอนให้อาจารย์ที่ปฏิบัติงานใน
แผนกมีภาระงานมากขึ้น เนื่องจากมีอาจารย์ลาศึกษา
ต่อ 1 คน
- สัดส่วนของจานวนอาจารย์ (20 คน) ต่อนักศึกษา
(205 คน) 1: 10
- สัดส่วน FTE ของอาจารย์ต่อนักศึกษา 1: 8.8
- ภาระงานสอนเฉลี่ยของอาจารย์ในหลักสูตร 9 LU/
ภาคการศึกษา
- ภาระงานวิจัยเฉลี่ยของอาจารย์ 0.5 เรื่อง/คน/ปี
- ภาระงานบริการวิชาการ 3 LU/คน/ภาคการศึกษา
- หลักสูตรกาหนดคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ต้องการ แจ้ง
ภาควิชาส่งให้งานการเจ้าหน้าที่คณะดาเนินการตาม
ระบบของมหาวิทยาลัย
- มีการเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่เพื่อทดแทนอาจารย์ที่
ลาศึกษาต่อหรือที่เกษียณอายุราชการ ตามสาขาวิชาที่
ขาด
- มีการแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ผสู้ มัคร
ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาและ
หัวหน้าแผนกวิชา
- มหาวิทยาลัยกาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับ
การปฐมนิเทศ อบรมด้านต่าง ๆ รวมทั้งทดสอบ
สุขภาพจิตและความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ โดยทาสัญญา
จ้างปีต่อปีและประเมินผลการปฏิบัติงานรายปี

Areas for improvement

Score (1-7)

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ สกอ. อย่างเป็นระบบ

การตรวจสอบและติดตามสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา
และภาระงานของอาจารย์ทเี่ หมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3

ระบบดูแลบุคลากรใหม่ และการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร

3

6

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

6.5 Training and developmental needs of academic staff
are identified and activities are implemented to fulfil them
[8]
6.6 Performance management including rewards and
recognition is implemented to motivate and support
education, research and service [9]
6.7 The types and quantity of research activities by
academic staff are established, monitored and
benchmarked for improvement [10]
7. Support Staff Quality (Overall opinion)
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]
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment,
deployment and promotion are determined and
communicated [2]

Strengths

Areas for improvement

Score (1-7)

- หลักสูตรมอบหมายรายวิชาให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความสนใจและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร
- อาจารย์มีการจัดทาภาระงาน กาหนดบทบาทหน้าที่
อย่างชัดเจนและมีการประเมินการสอนหลังเสร็จสิ้น
การสอนในหลักสูตร
- คณะสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ ปีละ 15,000 บาท/คน
- อาจารย์ในหลักสูตรทุกคนได้ไปพัฒนาตนเอง โดย
เข้าร่วมการอบรมสัมมนาและนาเสนอผลงานทาง
วิชาการใน/นอกมหาวิทยาลัย
- สถาบันวิจัยดูแล สนับสนุนส่งเสริมและดาเนินการใน
การจูงใจสาหรับการทาวิจยั
- คณะมีระบบจูงใจทาผลงานโดยใช้การเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเกณฑ์
ปีการศึกษา 2558 จานวนผลงานตีพิมพ์ต่อบุคลากร
สายวิชาการ 0.65 โดยเป็นของอาจารย์ประจา 2 ท่าน

การตรวจสอบและการประเมินสมรรถนะของอาจารย์ด้าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

2

การเรียนรู้ร่วมกันด้านวิชาการทีไ่ ด้รับจากการอบรมพัฒนา
ตนเองและการทบทวนการจัดโครงการ/กิจกรรมการอบรม
พัฒนาอาจารย์ที่เป็นระบบ

3

การดาเนินการและประเมินผลการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
จัดการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการของ
อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรทีเ่ ป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

3

การกระตุ้นการพัฒนางานวิจัยและการติดตามประเมิน
ความก้าวหน้าการทาวิจยั ของอาจารย์ทุกคนในหลักสูตรที่
เป็นระบบและต่อเนื่อง

3

- มีงานวิจัยสารวจความความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ที่มีต่อการบริการ
ของภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดับมาก
งานการเจ้าหน้าที่ของคณะดาเนินการกาหนด
คุณสมบัติ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุน

การจัดทาแผนและวิเคราะห์อัตรากาลังและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่
สอดคล้องกับความต้องการของการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการของหลักสูตร
เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับภาระงานที่ต้องการของหลักสูตร รวมทั้ง
การสื่อสารในหลายช่องทาง

3
2

2
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Criteria

Strengths

7.3 Competences of support staff are identified and
evaluated [3]
7.4 Training and developmental needs of support staff
are identified and activities are implemented to fulfil them
[4]

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรได้รับ
การประเมินระดับดีเยี่ยม
คณะจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารให้กับ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสับดาห์ละ 2 วัน วันละ 1.30
ชั่วโมง และประเมินผลการนาไปใช้ในขณะดูงานที่รัฐ
ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
- คณะมีโครงการสร้างขวัญและกาลังใจโดยพาคนไป
ทัศนศึกษาในและต่างประเทศทุกปีงบประมาณ
- เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (นางฐิตกิ าญจน์ ขวัญไฝ)
ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานดีเด่นด้านการ
ปฏิบัติงานเต็มเวลา อุทิศเวลาให้ราชการ

7.5 Performance management including rewards and
recognition is implemented to motivate and support
education, research and service [5]
8. Student Quality and Support (Overall opinion)
8.1 The student intake policy and admission criteria are
defined, communicated, published, and up-to-date [1]
8.2 The methods and criteria for the selection of
students are determined and evaluated [2]

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

-มี เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในประเภทต่าง ๆ
ชัดเจนจากการประชุมของคณาจารย์ในแผนกและมี
การปรับปรุงให้เหมาะกับเวลาและสถานการณ์
- มีการวางเกณฑ์คดั เลือกนักศึกษาให้เหมาะสมในแต่
ละโครงการ เช่นโครงการเรียนดี โครงการเด็กดีมี
คุณธรรม โครงการรับตรง ทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์
และทุนอื่น ๆ
- มีการสอบสัมภาษณ์ให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
- มีระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและ
ภาระงาน ปัญหาส่วนตัวและเรื่องที่นักศึกษาต้องการ
- อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อนักศึกษา 68 คน โดย
ดูแลรับผิดชอบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จนสาเร็จการศึกษา
ชั้นปีที่ 5 ในเรื่องการลงทะเบียน การวางแผนการ
เรียนใน/นอกห้องเรียน การพาไปศึกษาดูงาน รวมถึง

Areas for improvement

Score (1-7)

การกาหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนที่ชัดเจน
และการประเมิน/ทบทวนอย่างเป็นระบบ
การประเมินและทบทวนแผน/การดาเนินการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนทีเ่ ป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

3

การประเมินและทบทวนการดาเนินการบริหารจัดการ
รวมทั้งการเสริมสร้างแรงจูงใจของบุคลากรสายสนับสนุนที่
เป็นระบบและต่อเนื่อง

3

การกาหนดนโยบายและช่องทางการรับนักศึกษาที่ชัดเจน
ซึ่งสื่อสารเผยแพร่ในหลายช่องทาง รวมทั้งการทบทวนและ
ปรับปรุงเกณฑ์การรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบและประเมินเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
นักศึกษาทีเ่ ป็นระบบ

ระบบการตรวจสอบ/ติดตามแผนการเรียน ผลการเรียน
และปัญหาของนักศึกษาตลอดระยะเวลาของหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ

3

3
3
3

3
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Criteria

Strengths

ให้คาปรึกษาในเรื่องส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาของนักศึกษา
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student
- มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมวิชาการ
competition, and other student support services are
ที่สนับสนุนให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาและสอบบรรจุ
available to improve learning and employability [4]
รับราชการในตาแหน่งครูผู้ช่วยและอื่นๆ เช่น กิจกรรม
สอนเสริมความรู้การสมัครงานในรายวิชา 262-401,
262-402 และ 266-413
- การจัดติวเข้มให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลังการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับ
ราชการครู
- การจัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสา โครงการ Walk
together You & Me Elementary’58
8.5 The physical, social and psychological environment is - มีการฝึกการเรียนรู้และปฏิบตั ิการสอนใน
conducive for education and research as well as personal
สถานการณ์จริงที่โรงเรียนสังกัดสพฐ. และมีการ
well-being [5]
ติดตามพัฒนาการของผู้เรียนเป็นระยะในหลายวิชา
เช่น 266-221, 266-312, 266-314, 266-316
- มีการจัดโครงการเยี่ยมเรือนเยือนหอพักนักศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา
ดูแลนักศึกษาในเรื่องที่พักอาศัยที่เหมาะสมกับราคา
และความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียน
9. Facilities and Infrastructure (Overall opinion)
9.1 The teaching and learning facilities and equipment
- ห้องเรียนในอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยมี
(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
and updated to support education and research [1]
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน และพอเพียงสาหรับ
นักศึกษาของหลักสูตร
9.2 The library and its resources are adequate and
- ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย มีหนังสือ/
updated to support education and research [3,4]
ตาราที่พอเพียงกับคณาจารย์และนักศึกษา

Areas for improvement

Score (1-7)

การตรวจสอบประเมินผลการจัดกิจกรรมที่เป็นระบบ เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและการได้งานทา
ของบัณฑิต

4

การตรวจสอบและประเมินผลการจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียน การทาวิจัย และสุขภาพกายและ
จิตของนักศึกษา

3

- การตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพและความเพียงพอของ
ห้องเรียนและทรัพยากรสาหรับการจัดการเรียนการสอน
และการทาวิจยั ตามความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ของห้องสมุดที่
ทันสมัย เข้าถึงได้ง่ายและปริมาณที่เพียงพอกับความ

3
3

3
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Criteria

9.3 The laboratories and equipment are adequate and
updated to support education and research [1,2]
9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are
adequate and updated to support education and research
[1,5,6]
9.5 The standards for environment, health and safety;
and access for people with special needs are defined and
implemented [7]
10. Quality Enhancement (Overall opinion)
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to
curriculum design and development [1]
10.2 The curriculum design and development process is
established and subjected to evaluation and enhancement
[2]
10.3 The teaching and learning processes and student
assessment are continuously reviewed and evaluated to
ensure their relevance and alignment [3]
10.4 Research output is used to enhance teaching and
learning [4]

Strengths

Areas for improvement

- เจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้สารวจหนังสือจาเป็นสาหรับ
การเรียนการสอนในทุกรายวิชา
- ห้องปฏิบัติการของโรงเรียนสาธิตมีเครื่องมือเครื่องใช้
ครบถ้วน เพียงพอและพร้อมใช้งานของนักศึกษาใน
การเรียนและการค้นคว้าวิจยั
เครื่องอานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีและ
โครงสร้างพื้นฐานสาหรับการเรียนรู้ e-learning มี
เพียงพอสาหรับนักศึกษาและพร้อมใช้งาน
มหาวิทยาลัยมีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีกล้อง
วงจรปิดทุกมุมทีส่ ุ่มเสี่ยง ทุกกล้องพร้อมใช้งาน

ต้องการของนักศึกษาและบุคลากรของหลักสูตรในการ
จัดการเรียนการสอนและการทาวิจัย
การปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและจาเป็นสาหรับการ
เรียนการสอนและการวิจยั ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบและประเมินความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอานวยความสะดวกด้าน IT ที่สนับสนุนการเรียนรู้
ของบุคลากรและนักศึกษาอย่างเป็นระบบ
การกาหนดนโยบาย แผนบริหารความเสี่ยง และมาตรฐาน
ของสภาพแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา
และบุคลากร และการทบทวนอย่างเป็นระบบ

Score (1-7)

3
3
2
3
3

- หลักสูตรได้สารวจข้อมูลย้อนกลับจากผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย โดยใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ผู้อานวยการ
โรงเรียน ครู ชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนขณะไปนิเทศ
นักศึกษาในสถานศึกษาเพื่อนาผลมาปรับปรุงหลักสูตร
ผลสอบ Admission ปีการศึกษา 2558 ได้รับการ
เลือกในการสอบแข่งขันสูงเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรจากความต้องการและ
ข้อมูลย้อนกลับของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่ และการ
ทบทวนอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ
การทบทวนและประเมินผลกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2

- มีการจัดทามคอ.3 และ มคอ.5 ทุกรายวิชาซึ่งมีการ
ประเมินคุณภาพการสอนทุกรายวิชาในทุกภาค
การศึกษา โดยนักศึกษาประเมินในระบบออนไลน์
- มีการนาผลการวิจยั โดยอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลายรายวิชา
1) ผศ.ยุพดี ยศวริศสกุล (6 เรื่อง) - รายวิชา 266322, 266-420, 262-401, 262-511 และ 262-512
2) สินี กล่ามาศและปาลิตา สายรัดทอง พัฒนพิชัย (1

การทบทวนและประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับ ELO อย่างเป็น
ระบบ
การบูรณาการผลการวิจัยกับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา

2
4
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Criteria
10.5 Quality of support services and facilities (at the
library, laboratory, IT facility and student services) is
subjected to evaluation and enhancement [5]

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are
systematic and subjected to evaluation and enhancement
[6]
11. Output (Overall opinion)
11.1 The pass rates and dropout rates are established,
monitored and benchmarked for improvement [1]

Strengths
เรื่อง) - รายวิชา 266-313
- รายงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน (ฐิติกาญจน์
ขวัญไฝ) เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ที่มตี ่อการให้บริการของ
ภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับมากทุกด้าน ทั้งด้านกระบวนการและขั้นตอน
การให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก และด้านคุณภาพ
มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง
นักเรียนที่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ไปปฏิบัติการสอน

- ปีการศึกษา 2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทีร่ ับเข้า 32
คนมีการตกออก ร้อยละ 3.13 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่
รับเข้า 59 คน มีการตกออกในปีที่ 1 ร้อยละ 8.47 ใน
ปีที่ 2 ร้อยละ 5.08 และในปีที่ 3 ร้อยละ 3.39
11.2 The average time to graduate is established,
- นักศึกษารหัส 54 ทุกคนสาเร็จการศึกษาตามเวลา
monitored and benchmarked for improvement [1]
(5 ปี)
- มีโครงการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเป็นระบบ จาก
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปีและอาจารย์ประจา
รายวิชา
11.3 Employability of graduates is established, monitored - ผลการสารวจ บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา 41 คน ได้
and benchmarked for improvement [1]
งานทา 28 คน
11.4 The types and quantity of research activities by
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้การทาวิจัยในชั้นเรียนจากปัญหา
students are established, monitored and benchmarked for ที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในระหว่างฝึก
improvement [2]
ปฏิบัติสอนในโรงเรียน

Areas for improvement

Score (1-7)

การทบทวนและปรับปรุงคุณภาพของการบริการและสิ่ง
อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั
ตามความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง

3

การทบทวนและการประเมินกลไกการให้ข้อมูลย้อนกลับของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทีเ่ ป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

2

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินอัตราการสอบผ่านและ
การตกออกของนักศึกษาทุกชั้นปี และการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

2
2

การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินการให้
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตรที่
เป็นระบบและต่อเนื่อง

3

การตรวจสอบติดตามและประเมิน อัตราการได้งานทาของ
บัณฑิตที่เป็นระบบและต่อเนื่อง
การกระตุ้นให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

2
2
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Criteria
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are
established, monitored and benchmarked for improvement
[3]
Overall

Strengths
ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร

Areas for improvement

Score (1-7)

การติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มทีช่ ัดเจนและเป็นระบบ

2
2.82
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
จุดแข็ง
1. อาจารย์ในหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประถมศึกษา
2. สาขาวิชาประถมศึกษาเป็นที่ต้องการของผู้เรียน และผู้มีส่วนได้สว่ นเสียในสถานศึกษามีความต้องการนักศึกษาใน
หลักสูตรไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
3. หลักสูตรมีการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาเป็นอย่างดี มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมวิชาการที่สนับสนุนให้
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาและสอบแข่งขันเพื่อการเข้ารับราชการในตาแหน่งครูผู้ช่วยและตาแหน่งอื่น ๆ
4. นักศึกษามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความตั้งใจและรับผิดชอบสูง บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถสอบ
บรรจุเข้ารับราชการตาแหน่งครูผู้ช่วยได้ร้อยละ 90
จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวในด้านอัตรากาลังบุคลากรสายวิชาการ และการจัดหาอัตราอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของ สกอ.
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีการพัฒนางานวิจัยที่นาผลการวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในทุกรายวิชา
3. การสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาที่เป็นระบบ
ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
1. การจัดสรรกรอบอัตราอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรต้องการสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. การสนับสนุนอาคารสถานที่สาหรับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา
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