
สรุปการถอดบทเรียนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทน์ พานิชย์ผลินไชย 

1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์ 

เร่ือง/ประเด็นที่ถ่ายทอดความรู้ ความสอดคล้องกับเกณฑ์
ประเมิน 

ปัจจัยความส าเร็จ 

1. การผลิตบณัฑิต:  “การผลติบณัฑติ
ให้มีงานท าตรงกับสายงานและมี
ภาวการณ์มีงานท าสูง” 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 (1) การติดอาวุธให้นิสิต 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1 (1) การคัดเลือกนสิิตเพื่อเข้าเรียน 
ตัวบ่งช้ีที่  3.2 (1) การเตรียมตัวนิสติก่อนจบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างาน 

(2) การดูแลนิสติ   
ตัวบ่งช้ีที่  5.1    (1) การจัดการเรียนการสอน 

(2) การศึกษาดูงานภายนอกและตา่งประเทศ 
(3) การท า MOU กับภาควิชาหรือคณะอื่นๆ 
(4) การติดอาวุธให้นิสิต 

ตัวบ่งช้ีที่  5.2 (1) การใช้ภาพยนตร์ในการเรียนการสอน 
(2) การจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ีที่  5.3 (1) การจับคู่วิพากษ ์
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ การรับนักศึกษา โดยปกติกระบวนการรับเหมือนกันทุกหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ กระบวนการสอบสมัภาษณ์ของ

รัฐศาสตร์ก าหนดให้มีอาจารยส์อบสัมภาษณ์ แยกตามแขนงวิชา (3 วิชา) คือ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัฐประศาสน
ศาสตร์  เมื่อตั้งกรรมการสอบสมัภาษณ์ในแต่ละรอบ (รอบโควตาและรอบแอดมดิชั่น) ก าหนดให้มีตัวแทนที่มาจาก 3 แขนง 3 วิชา มาเป็นกรรมการ
ในการสอบสมัภาษณ ์
กระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง 2560 จัดแยกแต่ละวิชาเอก โดยพิจารณาจากสัดส่วนอาจารย์ ก าหนดอาจารย์ 1 ท่านควบคุม
วิทยานิพนธ์ ปี 4 ไม่เกิน 5 คน อย่างภาควิชารัฐศาสตรต์อนนี้มีอาจารย์ 18 ท่าน ลาศึกษาต่อ 2 ท่าน ก็จะมีอาจารย์ทั้งหมด 16 คน ที่ปฎิบัติงาน 
เพราะนั้นนสิิตที่เข้ามาก็จะเข้ามา 80 คน จาก 3 วิชาเอกในหลักสูตรใหม่ หลักสูตรเก่าก็ยังเป็น 60 คนอยู่ การควบคุมของเราในการปรบัตรงนี้ ผม
คิดว่ามันมีความส าคัญต่ออย่างมากในการควบคุมคณุภาพของหลักสูตร คือ ไม่ให้มีมากจนเกินไป ดังนั้น การควบคุมจ านวนให้เหมาะสมตรงนี้มันจะ
สอดคล้องกับการเรยีนการสอนด้วย เพราะว่าในรายวิชาที่สอน ในป ี1 จะถูกจับแยก sec เพื่อให้เรียนวิชาการเขียนและการอ่าน และการค้นคว้าของ



รัฐศาสตร์ ซึ่งเราจะแบ่งเป็น 5-6 sec ดังนั้น เด็กปี 1 จะถูกแบ่งไปแต่ละ sec ประมาน sec ละ 10 คน ต่ออาจารย์หนึ่งท่าน และเป็นรายวิชาที่มีงาน
ตลอดสัปดาห์ ซึ่งถือว่าหนักนะครบั ท้ังในเรื่องของการอ่าน การเขียน การถอดความ การระมดัระวังเรื่องการลักรอบทางวิชาการ มีการเขียน
เรียงความ รวมถึงการวิพากษ์และการน าเสนอ paper การน าเสนอ paper ก็จะเป็นการแลก paper กับนิสิตที่จับคู่กันแลกกันวิพากษ์ดว้ยกันเอง 
นอกจากน้ันจะมีรายวิชาเบื้องต้นต่าง ๆ ที่นิสิตจะต้องเรียนอยู่แล้ว อันนี้ก็จะมีอาจารย์จากวิชาเอกต่าง ๆ มาร่วมกันสอนเพื่อให้นิสิตไดพ้บหน้าคาด
ตา แต่ว่าในหลักสูตรใหม่ก็จะแยกเอก ไปเรยีนตามทีเ่อกต่างๆ ซึ่งโอกาสที่จะได้เจออาจารย์ท่านอ่ืน ในแขนงวิชาอื่นหรือวิชาเอกอาจจะยากอยู่แล้ว 
อันนี้คือกระบวนการเริ่มต้น ในการจัดการเรยีนการสอน อีกอันนึงก็คือการก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์แตล่ะท่านให้มคีวามเหมาะสมและก็
ไม่ให้โหลดมากเกินไป 
การบูรณาการความรู้และการเรียนการสอน  รัฐศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมศาสตร์ ดังนั้น หลักปรัชญาของหลักสตูร คือ นิสติจะตอ้งมีองค์
ความรู้ด้านอื่นของสังคมศาสตร์ด้วย ดังนั้นในทุกหลักสูตรที่ผ่านมา ตัง้แต่ปี 2536 ได้พยายามให้นิสติไดเ้รียนในรายวิชาอื่นของภาควิชาอ่ืนในคณะ 
อย่างเช่น ความรู้จากจิตวิทยาในการให้นิสิตเรียนจิตวิทยาสังคม ความรู้จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยาในรายวิชาทฤษฎีและความคิด
เกี่ยวกับสังคมวิทยา เป็นต้น นอกจากนั้นเราขอความร่วมมือจากคณะ BEC ให้นิสิตเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และคณะนิติศาสตร์ ในรายวิชา
กฎหมายด้วย แล้วอันน้ีมีความเขม้ข้นมากขึ้นในหลักสูตรปรับปรุงป ี2560 ด้วยการแยกวิชาเอกแล้ว เพราะเห็นความส าคัญของวิชากฎหมายซึ่งจะ
เป็นหลักวิชาส าคัญที่นิสติจะใช้ในการสอบเข้าราชการตา่ง ๆ ดังนั้นคนท่ีเลือกเอกการปกครองก็ต้องเรียนพวกวิชากฎหมาย คือ กฎหมายคดีแพ่งและ
อาญา แล้วมีวิชาเลือกของกฎหมายอีก 2 ตัว เพื่อใหน้ิสิตมีความรู้ไปสอบรับราชการได้ เช่น การเป็นปลัดอ าเภอหรือสอบท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น 
ซึ่งรายวิชากฎหมายเป็นวิชาที่ส าคญั กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่เราติดอาวุธให้นสิิต 2560  ให้นิสิตได้เรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษา
ที่สาม ภาษาในอาเซยีนทั้งหมด สามารถเลือกวิชาภาษา พม่า จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม ที่เปดิสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์  ได้เป็นวิชาบังคับของ
วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่านิสิตต้องเรียน 2 ตัว และพยายามที่จะส่งเสริมให้นิสิต ถ้าอยากจะเรียนในหมวดนั้นในขั้นสูงมากขึ้น นิสิต
สามารถใช้หมวดวิชาเลือกเสรีอีก 6 หน่วยกติ ในการเรียนภาษาเพิ่มได้ เช่น จีน 1 จีน 2 และถ้านิสิตสนใจเรียน จีน 3 จีน 4 ได้ อันนี้ก็เป็นการติด
อาวุธให้นิสิต  
การพัฒนานิสิต นอกจากการเรยีนการสอนปกติแล้ว หลักสูตรยังไดจ้ัด โครงการบรรยายนักวิชาการ ซึ่งให้นิสิตสามารถรับความรู้จากวทิยากร
ภายนอกนะครับทั้งที่มาจากภาครฐัก็ดี ภาคเอกชนก็ดีนะครับ การมกีิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นที่นอกเหนือวิชาการ เช่น การฉายภาพยนตร์และมีการ
เสวนาภาพยนตรไ์ปด้วย ล่าสุดที่เราท าก็มีการฉลองวันวาเลนไทนด์้วยกัน ฉายภาพยนตร์เป็นการเสวนาเรื่องความรักกับการเมือง เป็นตน้ เป็น
กิจกรรมนอกเวลาเรียนท่ีให้เนสิิตเข้ามามีส่วนร่วมนอกเหนือจากกจิกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว มีการพานิสิตออกไปศึกษาดูงานภายนอกด้วย ท้ังใน
จังหวัดพิษณุโลกเอง อย่างเช่น ถ้าใครเรียนด้านคลัง งบประมาน ก็จะไปสรรพากรจังหวัด ว่าในการปฏบิัติจริงว่ามลีักษณะการปฏิบัติในโลกความเป็น
จริงอย่างไร รวมทั้งพาไปเข้าร่วมกจิกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เช่น ของรัฐศาสตร์กจ็ะมีการประชุม รัฐสาสตร์แห่งชาติ ถา้มีโอกาส
เราก็จะนสิิตเข้าไปสัมผัสหรือไปร่วมงานเหล่านีด้้วย เป้าหมายของเราต่อไปคืออยากให้นสิิตมเีวทีในการน าเสนองานด้วย โดยเฉพาะให้นสิิตเสนอ
วิทยานิพนธ์ในระดับปรญิญาตรี ท่ีสามารถพัฒนาเป็นคนท่ีนิ่งในระดบัชาติได้ อันนั้นเป็นเป้าหมายของเราว่า ถ้ามีในระดับชาติแล้วเราเห็น 
วิทยานิพนธ์ดีๆเนี่ยเราอยากจะผลกัดันให้นิสิตท าต่อ แต่ทีนี้มันก็ข้ึนอยู่กับนิสิตด้วย ในช่วงที่เขาท าวิทยานิพนธ์เรียบร้อยเขาต้องไปฝึกงาน ดังนั้นเวลา
เขาอาจจะมมีากหรือน้อยอันน้ีแลว้แต่นิสิต แตเ่ราอยากท่ีจะส่งเสรมิผลักดัน แล้วเราได้ตั้งงบประมานให้กับนิสิตด้วยส่วนหน่ึงนอกจาก ป.โท ท่ีเรา



ต้องตั้งอยู่แล้วในการเสนองาน แตถ่้ามีนิสิต ป.ตรี ท่ีสามารถ น าเสนองานได้ บนแนวคิดระดับชาตผิมคิดว่าก็ประสบความส าเร็จในระดบัหนึ่งแล้ว อัน
นี้เป็นเป้าหมายที่เราวางเอาไว ้
วิทยากร:  

(1) รัฐศาสตร์ อาจารย์จะก าหนดเปา้หมายลูกศิษย์ไว้เป็นคนท่ีไมค่ิดแตว่ิชาการอย่างเดียว สามารถท าอยา่งอื่น ๆ ด้วย ท่ีอาจารย์จัดกจิกรรมไป
ตรงตามเป้าหมายที่วางหรือไม่ อะไรจะช่วยให้หลักสูตรบรรลุตามกระบวนการเหล่านั้นที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ เราอาจจะตั้งเป้าหมาย
ตรงนี้แล้วก็ด าเนินการสิ่งสนับสนนุนี้เพื่อให้ได้บณัฑิตตามที่เราต้องการ แล้วเราก็ประเมินกระบวนการ หรือการจดักิจกรรมตา่ง ๆ ควรตอบ
โจทย์หรือเกีย่วข้องสัมพันธ์กับการผลิตบัณฑติในศตวรรษที่ 21 เช่น กิจกรรมทีส่่งเสริมภาวะผู้น า เป็นต้น อาจารย์ก็จะบอกได้ทันทีเลยวา่นี่
คือ กิจกรรมที่อาจารย์วางแผนไว้ในการพัฒนานิสิตศตวรรษที่ 21 

(2) เรามรีะบบคดัเลือกของมหาลัย ซึ่งเราต้องตามทางคณะและมหาวิทยาลัย แต่นอกเหนือจากระบบสองระบบนั้นแล้ว เรามีระบบเฉพาะของ
เรา มสีัมภาษณ์เรามีอะไรต่าง ๆ เมื่อเราก็เขียนเลยผลลัพธ์ของเรา กระบวนการรับเข้าของเราต้องการนักเรียนทีม่ีคุณสมบตัิตรงนี ้เราจงึตั้ง
กระบวนการตรงนี้เมื่อเด็กปี 1 เขา้มาแล้วอาจารย์มาประเมินเด็กปี 1 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรก็ได้ค่ะ แล้วประเมินว่ากระบวนการ
รับเข้าของเราได้เด็กตามที่ต้องการไหม ถ้ายังไมไ่ด้หรือได้แต่ไม่สมบรูณ์เพียงพอ ปีหน้าอาจารย์จะต้องปรับละ และถ้าอาจารยไ์ด้ปรับตาม
สิ่งนี้นั่นคืออาจารยไ์ด้ 3 เป็นต้นทนุแล้ว ส่วนส าคญัในตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ต้องช้ีให้เห็น กระบวนการรับนักศึกษา ว่าหลักสตูร
ตอ้งการไดเ้ด็กหน้าตาอย่างไร แลว้กระบวนการที่ออกแบบไวไ้ด้เด็กหน้าตายังไง ดังนั้น จึงเป็นการประเมินกระบวนการรับ แล้วถ้าพบวา่
เรายังไม่ได้หน้าตาทีเ่ราต้องการ เราจะปรับปรุงกระบวนการใหม่ คะแนนจะสามารถไปถึง 4 คะแนนได้ เมื่อปรับปรุงกระบวนการและได้
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม (ได้นสิิตตามคณุสมบัติหรือลักษณะที่ต้องการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา อินจ่าย 

เร่ือง/ประเด็นที่ถ่ายทอดความรู้ ความสอดคล้องกับเกณฑ์
ประเมิน 

ปัจจัยความส าเร็จ 

2. การพัฒนานิสิต: “การพัฒนานิสิตโดย
ใช้ Social Lab” 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.2 (1) การดูแลนิสติอย่างใกล้ชิด 
(2) การเตรียมตัวนิสติก่อนจบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างาน 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.1 (1) ความเชี่ยวชาญของผู้สอน 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.2 (1) จัดท า Time  Line  /แผน 

(2) ความพึงพอใจของผู้เรียน/ผู้เรยีนเป็นส าคญั 
(3) นิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ตัวบ่งชีท้ี่  5.3 (1) นิสิตมสี่วนร่วมในการพัฒนา 
(2) การประเมินเพื่อพัฒนา 

 
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ (Social Lab)  

(1) มติร่วมกันว่าเป็นสิ่งสนับสนุนและเรียนรู้กค็ือ social lab อันนี้ผ่านการประชุมภาค ไม่ใช่ระดับหลักสตูรเท่านั้น เนื่องจากทุกคนมสี่วนในการ
เรียนการสอน มีการประชุมจัดการเรียนการสอนภาคปลาย  

(2) วิเคราะหค์วามเสี่ยงคณุภาพการศกึษา และวางแผนบูรณาการ Social lab เข้ากับการเรียนการสอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ป.ตรี และรายวิชา
อื่น ๆ โดยมีอาจารย์ประจ า lab  

(3) รายงานบริหารด้านความเสี่ยงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยมีรายละเอยีดก็คือ ข้ันแรก ระบุความเช่ียวชาญของอาจารย์ประจ าแต่ละ lab 18 
คนจะเป็น 18 lab ที่เราจะพานิสติออกไปแล้วนสิิตจะไมไ่ด้แค่ academic แต่จะได้ character building ด้วย จะเป็นแบบลูกไก่ตามแม่ไก่ 
ขั้นสอง ประกาศประเด็นที่อาจารย์สนใจและสมัภาษณ์รับนสิิตเข้าสงักัด ข้ันสาม พิจารณาภาระงานของอาจารย์ให้อยู่ในอัตราส่วนไมเ่กนิ 
1:15 อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลตั้งแตว่ิทยานิพนธ์ท้ัง 3 ตัว ตั้งแต่หาประเด็น เขียนโครงร่าง ไปปฏิบตัิสหกิจ กระบวนการทั้งหมดอยูภ่ายใต้
อาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียว จะสามารถครอบคลุมในเรื่อง Outcome Based Education, Research Academic and Practice 

วิทยากร: ควรต้องมีการประเมินในส่วนอื่น ๆ ด้วย เพราะ social lab   ไม่ใช่สิ่งสนับสนุนการเรยีนรูท้ั้งหมด 
 

 

 

 



3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โดย อาจารย์ชนิดา เผือกสม 

เร่ือง/ประเด็นที่ถ่ายทอดความรู้ ความสอดคล้องกับ
เกณฑ์ประเมิน 

ปัจจัยความส าเร็จ 

3. การรับนิสติ: “การรับนิสิตใหต้รงตาม
หลักสตูร” 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.1 (1) กระบวนการคัดเลือกนิสติ 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.2 (2) การประเมินทักษะของนิสติ 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.1 (3) การปรับพ้ืนฐานความรูเ้พื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสติ 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์ ไดม้ีการท า แต่ว่ายงัไม่มีการประเมินแล้วก็ปรับปรุง จึงยังไม่ครบ ส่วนใหญ่เน้นเรื่องหนงัสือหรือเอกสารมากกว่าหลักสตูรอื่น 
เพราะเราก็จะบอกว่า หลักสตูรสนบัสนุนการเรียนรู้ที่นิสิตจะพูดอยู่บอ่ย ๆ ก็คือ หนังสือไม่พอ เอกสารในการท าวิจัย หรือท ารายงานไม่พอ 
เพราะฉะนั้นในการส ารวจที่คณะท าอยู่ ท่ีมหาลัยท าอยู่แล้ว ตอบโจทยโ์ดยที่เราไม่ต้องไปเพิม่ขึ้นมาก เพราะว่านสิิตเวลาที่ท าการสัมภาษณ์ก็
จะพูดตรงกันว่าเอกสารด้านการท างานวิจัย ที่น้ีเรื่องที่เอามาเขียน ช่วยเรื่องแก้ปัญหาด้านการสอน ก็คอืว่า เราได้วางแผนในส่วนท่ีเพิ่มจากท่ี
มหาวิทยาลยัมี อย่างเช่น คณะไดจ้ัดสรรห้องวิจัยประวัติศาสตร์ เหมือนกับว่าเป็นห้องเก็บเอกสารช้ันต้น รวมถึงไมโครฟลิม์ให้กับภาควชิา เรา
ก็เลยบอกว่าเป็นแผนท่ีจะเพิ่มให้กบันิสิต ซึ่งปีนี้ได้พื้นท่ีในการด าเนินห้องมาแล้ว และจะด าเนินการต่อในเรื่องของการประเมิน แล้วน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยา โดย ดร.นิรนัดร์ เงินแย้ม 

เร่ือง/ประเด็นที่ถ่ายทอดความรู้ ความสอดคล้องกับ
เกณฑ์ประเมิน 

ปัจจัยความส าเร็จ 

4. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู:้ “การจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้แก่นสิิต” 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 (1) ก าหนดเป้าหมาย หรืออัตลักษณ์ของนิสิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 (1) ระบบการคัดเลือกนิสติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 (1) การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในหลักสตูร/ภาควิชาในการจดัสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้แก่นิสิต 

(2) จัดสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ใหส้อดคล้องกับการเรียนการสอนและความต้องการของนิสิต 
(3) การประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ปีละ 2 ครั้ง 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) มีการส ารวจข้อมลูว่า ผู้เรียนต้องการอะไร แล้วทางหลักสูตรมีอะไร และเป้าหมายที่จะใช้คืออะไร เช่น จิตวิทยาเน้นการใช้
แบบทดสอบ ส ารวจว่าแบบทดสอบอะไร และเชิงคุณภาพจะเอาไปใช้ได้ขนาดไหน ใช้คนใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี ไมด่ี
อะไรตรงไหน โดยปกติ สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้จากส่วนกลาง เช่น ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชา สามารถน ามาใช้กับ
หลักสตูรได้อย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่ทีเ่ขียนไปก็คือ ห้องเรียน อินเตอร์เนต็ ซึ่งน่าจะเขียนเหมือนกันทุกหลกัสูตร แต่ที่แตกต่าง คือ ได้
แยกสิ่งสนับสนุนเหล่านี้ออกมาให้เห็นว่า ส่วนกลางมีอะไร และส่วนของหลักสูตรมีอะไรบ้าง  

(2) มีระบบการบริหารจดัการทรัพยากร ท่ีจะไปถึงคะแนน 4  
ปีแรก ยังจะท าคะแนนประกันอะไรไมไ่ด้ มเีพียงระบบและกลไกใหเ้ห็น สว่นที่เพ่ิมเตมิไป คือ ระบบบริหารจดัการทรัพยากรที่มีอยู่ 
เพราะฉะนั้นกจ็ะครบถ้วนท้ังเรื่องวัสดุอุปกรณ์ ระบบและกลไกล พอไปตรงนีก้็ได้ 2 คะแนน แต่ก็ยังไม่ได้ถึง 3 คือต้องรอเวลาอีก
นิดหน่อย  
ปีสอง  การประเมินกระบวนการ เช่น ต้องการแบบทดสอบและคู่มือตรงนี้เพิ่ม กลางปเีราต้องการหลักฐานเพื่อแสดงผลให้ประกัน
เห็นว่า มีการพัฒนาเพิม่เตมิขึ้นมา ก็จะไดผ้ลการประเมินขึ้นมา ซึ่งผลการประเมินนี้ ก็จะเริ่มเข้าสู่การได้ 3 คะแนน และก็ต้องมา
การปรับปรุงเพื่อที่จะแผนปตี่อไป  
ปีสาม แผนปตี่อไปก็จะเข้าเสต็ปเดิม แต่คราวนี้จะไปเข้าประกัน 4 คะแนน ก็ต้อง ให้ผลการด าเนินการของปีท่ีแล้วไดร้ับการ
ปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง รอบหน่ึง ซึ่งก็จะไปเป็น Plan to Act อีกรอบ ทุกอันเราจะมหีลักฐานการประเมนิตลอด เพราะฉะนั้นถ้าจะ
ให้ครบถ้วน ควรมีการประเมินปลีะ 2 ครั้ง คือ กลางปีและปลายปี เพื่อท าเตรียมแผนส าหรับปตี่อไป และกลางปีจะมีประโยชน์
ตรงที่หากมีอะไรที่จะเพิ่มขึ้นมาหรอืเห็นผลของการปรับปรุง ก็จะสามารถเข้าสู่วงรอบ PDCA ได ้

วิทยากร:  
(1) ประเด็นที่อาจารยไ์ด้ 3 ได้ 4 ตรงที่อาจารย์มีการส ารวจความต้องการ ปรากฏว่าสิ่งสนับสนุนในองค์ 6 หมายถึง สิ่งสนับสนุนท่ี

เหมาะกับการเรียนรู้นักฝึกของเรา เพราะฉะนั้นถ้าเราอ้างมหาวิทยาลัย อ้างคณะ ก็จะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป อย่างแต่ละหลักสตูรจะมี



สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทีต่่างกัน ฉะนั้นถ้าเราตั้งว่าบัณฑติของเราน่าจะเป็นแบบนี้ อะไรที่จะช่วยให้เขาส าเรจ็ เราตั้งเป้าไว้แบบนี้ 
ตั้งผลลัพธ์ไว้แบบนี้แล้วก็มีกระบวนการในการหาค าตอบตรงนั้น อันนี้จะครบสูตรยังไงก็ได้ 3 เพราะเรามีการประเมิน เนื่องจาก
ประเด็นของอาจารย์ อาจารย์พยายามที่จะหาสิ่งสนับสนุนท่ีเหมาะกบัหลักสตูร อันนี้ คือ คอนเซปขององค์ 6 ว่าส่วนใหญ่แล้ว
การศึกษาไม่ค่อยได้มีการเน้นย้ าสิง่สนับสนุนท่ีเหมาะสมกับหลักสตูรของเรานะคะ อย่างของพัฒนาสังคมเห็นหลักเลย ก็คือ การใช้ 
social lab  เป็นแผนเรียนรู้แต่ตรงนี้ก็จะไม่ใช่ทั้งหมด เพราะเด็กจะเรียนรูไ้ดจ้ะต้องมตี ารา มหีนังสือ มีสิ่งอื่นประกอบ 
เพราะฉะนั้นเราต้องหาเป้าหมายตรงนั้น เราไปถึง 4 แล้ว 

(2) เป็นการดีที่มีการประเมินมากกว่า 1 ครั้ง ส่วนใหญ่แล้วเราจะไปท าในช่วงท้าย ๆ ปีการศึกษา แล้วเราจะไม่ทันปรับปรุง มันก็จะได้
แค่ 2 คือ ผ่านกระบวนการประเมนิ แต่ถ้าจะได้ 3 ต้องมีการปรับปรงุตามผลการด าเนินการ เพราะฉะนั้นครึ่งภาค ครึ่งเทอม ครึ่งปี
การศึกษา เราอาจจะปรับปรุงแล้วก็หาสิ่งสนับสนุนให้เขา แต่มันจะได้ 4 ของอาจารย์เป็นรูปธรรม เพราะอาจารย์ท า 2 วง ถ้าวง
แรกยังไงก็ไมไ่ด้ 4 เพราะมันจะไมเ่ห็นค าว่ารูปธรรม แต่มันจะเป็นการพัฒนา แต่ถ้าเราเอาผลจากรอบแรก แล้วก็มาวางขั้นตอน
แล้วพัฒนาต่อ รอบที่สองจะเกิดความรูปธรรมเกดิขึ้น  

(3) จิตวิทยาคือมีการส ารวจความต้องการของเด็กก่อนถูกไหมคะว่าต้องการอะไร อาจารยต์้องการอะไร สิง่ที่อาจารย์ต้องการสิ่ง
สนับสนุน ก็คือ ผลลัพธ์ที่จะท าใหลู้กศิษย์อาจารย์เก่ง ในหลักสูตรนัน้ใช่ไหมคะ เช่น Test Phycology อยากได้เด็กหนา้ตาสิ่งนี้
ออกไป อาจารย์ก็เลยมีกระบวนการในการท าสิ่งสนับสนุน เพื่อให้เกดิผลลัพธ์ตรงนี ้เพราะฉะนั้นการทีเ่ราประเมินกระบวนการ 
อยากให้ตั้งเป้าหมายผลลัพธ์ไปถึงองค์ประกอบ เช่น อาจารย์ได้ตั้งเป้าไว้แล้วว่าอาจารยต์้องการเด็กหน้าตาอย่างไร ซึ่งอยู่ในมคอ 2 
เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เป็นคณุสมบัติของเด็กแลกเข้า อาจารย์ท ากระบวนการอะไรที่ใหไ้ด้นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติแรกเข้า ที่จะท า
อะไรตรงนี้นี่แหละค่ะ คือ กระบวนการ 

 
 

 


