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ค ำชีแ้จงในกำรเขำ้รบักำรอบรมหลกัสตูรผูป้ระเมนิคณุภำพภำยในระดบัหลกัสตูรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ  

 

 
 

1. ขอใหอ้าจารยท์ าการบา้นโดยตอบค าถามทุกขอ้ และส่งกำรบำ้นล่วงหนำ้ก่อนกำรอบรม ทำง Email :   

iqa.homework@gmail.com  (ภำยในวนัที ่13 มนีำคม 2560)  

 

2. ขอความกรณุาทกุทา่นเขำ้อบรมตรงเวลา โดยเฉพาะในวนัแรกของกำรอบรม จะท ำกำร Pretest เวลำ 

9.00 น. ทัง้นี ้สกอ. ขอสงวนสทิธิก์ำรท ำ Pretest หลงัเวลำ 9.15 น.  

 

3. ในวนัทีส่องของกำรอบรม จะท ำกำร Posttest ในเวลำ 16.00 น. ทัง้นี้ สกอ. ขอสงวนสทิธิก์ำรท ำ 

Posttest กอ่นเวลำ 16.00 น.   

 

 

 

 

 

 เพือ่ประโยชนข์องผูเ้ขำ้รบักำรอบรมทกุทำ่น  

โปรดใหค้วำมรว่มมอืในกำรปฏบิตัดิว้ย ขอขอบคณุ  
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ใบงาน 1 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
เวลาในการท ากจิกรรม:      1   ชัว่โมง 
เอกสารประกอบการท ากจิกรรม  

 กรณีศกึษา :  รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสตูรระดบัปริญญาโท 

 กระดาษค าตอบ 
ค าชีแ้จง จดัท าข้อสรุปผลการด าเนินงานในกระดาษค าตอบ โดยระบผุลการประเมินและอธิบายประเดน็ตา่งๆ
ในกระดาษค าตอบทกุองค์ประกอบ 
กระดาษค าตอบ 
โปรดขีดเคร่ืองหมาย  ในตวับ่งชีท่ี้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ.ก าหนด 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
ผลการ

ด าเนินการ 
ระบุข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมในกรณี

ที่ไม่สามารถประเมินได้ 
1. การก ากบั
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรที่
ก าหนดโดยสกอ. 

  

 เกณฑ์การประเมิน   
 1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสตูร - ข้อพิจารณาเพิ่มเติม  

เป็นอาจารย์ประจ าเกินกวา่ 1 หลกัสตูร
ไมไ่ด้และประจ าหลกัสตูรตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศกึษาตามหลกัสตูร
นัน้ 

 2. คณุสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร - ข้อพิจารณาเพิ่มเติม  
ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรที่
ระบไุว้หลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่เทา่นัน้ 

 3. คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร - ข้อพิจารณาเพิ่มเติม 
มีต าแหนง่ตรงจ านวน 1 ทา่นคือ ผศ.ดร.
มะล ิบานเช้า รป.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)  
ไมต่รงจ านวน 2 ทา่นในระดบัปริญญา
เอก รศ.ดร.รุ่งนภา รวยทรัพย์ ปรด. 
(บริหารศาสตร์) รป.ม. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) และรศ.ดร.ฝันดี มชียั ปรด. 
(บริหารศาสตร์) ถ้าจะให้ดีควรพิจารณา
ต าแหนง่ทางวิชาการประกอบ 

 4. คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอน - ข้อพิจารณาเพิ่มเติม 

1 
ช่ือ สมนกึ สินธุปวน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
ผลการ

ด าเนินการ 
ระบุข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมในกรณี

ที่ไม่สามารถประเมินได้ 
- แตไ่มท่ราบแนช่ดัเร่ืองประสบการณ์ 
“อาจารย์ผู้สอนทกุคนมีประสบการณ์
สอนไมน้่อยกวา่ 8 ปี” 
- มีประสบการณ์ในการท าวจิยัทีไ่มใ่ช่
สว่นหนึง่ของการศกึษาเพื่อรับปริญญา 

 5. คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

- ข้อพิจารณาเพิ่มเติม 
- ผศ.ปีใหม ่สขุสนัต์ ไมเ่ป็นอาจารย์
ประจ าที่มคีณุวฒุิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหนง่ทางวิชาการไมต่ ่ากวา่รอง
ศาสตราจารย์ 
- มีประสบการณ์ในการท าวจิยัทีไ่มใ่ช่
สว่นหนึง่ของการศกึษาเพื่อรับปริญญา 

 6. คณุสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 (ถ้ามี) 

- ข้อพิจารณาเพิ่มเติม 
- ไมท่ราบวา่ อาจารย์ประจ า 12 คนและ
มีผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั 3 คน 
เป็นใครบ้าง 

 7. คณุสมบตัิของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   - ข้อพิจารณาเพิ่มเติม 
- ไมท่ราบวา่ อาจารย์ประจ า 12 คนและ
มีผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกสถาบนั 3 คน 
เป็นใครบ้าง 

 8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษา - ข้อพิจารณาเพิ่มเติม 
- ไมม่ีรายละเอียดของผลงาน ทีท าการ
เผยแพร่ผลงานทัง้สิน้ จ านวน 8 ราย  

 9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดบับณัฑิตศกึษา 

- ข้อพิจารณาเพิ่มเติม 
- หลกัสตูรควรให้รายละเอียดวา่ อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 10 คน 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานกัศกึษาคนใดบ้าง 

 10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบั
บณัฑิตศกึษามีผลงานวิจยัอยา่งตอ่เนื่องและสม า่เสมอ 

- ข้อพิจารณาเพิ่มเติม 
- ควรระบผุลงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
ทัง้หมด 10 คน ซึง่แตล่ะคนมีผลงานวจิยั
อยา่งน้อย 1 เร่ือง ภายในระยะเวลา 5 ปี 

 11. การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด - ข้อพิจารณาเพิ่มเติม 
หลกัสตูรเร่ิมเปิดครัง้แรกในปี พ.ศ.2551 
ควรปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี คือ
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
ผลการ

ด าเนินการ 
ระบุข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติมในกรณี

ที่ไม่สามารถประเมินได้ 
ปี  พ.ศ.2555 และน าไปสูก่ารใช้งานในปี
ที่ 6 คือปี พ.ศ.2556 แตห่ลกัสตูรใช้เวลา
ในการปรับปรุง 6 ปี โดยปรับปรุงถึงปี 
พ.ศ.2556 ซึง่ไมส่อดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

สรุปผลการประเมิน 
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 
 ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร 
 
อธิบายในประเดน็ต่อไปนี ้

1. ความชดัเจนของแหลง่ท่ีมาของข้อมลูและความน่าเช่ือถือของแหลง่ข้อมลู 
- แต่ละองค์ประกอบไม่ได้ให้รายละเอียด ระบุแต่เฉพาะจ านวนทัง้ อาจารย์ประจ า 12 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
10 ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกสถาบนั 3 ผลงานของนกัศกึษา ผลงานของอาจารย์ เป็นต้น 
- ไมม่ีหนงัสืออ้างอิง 
 

2. ข้อมลูที่ต้องการจดัเก็บเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถประเมินคณุภาพได้ (ถ้าจ าเป็น) 
- เป็นอาจารย์ประจ าเกินกวา่ 1 หลกัสตูรไมไ่ด้และประจ าหลกัสตูรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ 
- ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูรท่ีระบไุว้หลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึง่เท่านัน้ 
- มีต าแหน่งตรงจ านวน 1 ท่านคือ ผศ.ดร.มะลิ บานเช้า รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
ไมต่รงจ านวน 2 ท่านในระดบัปริญญาเอก รศ.ดร.รุ่งนภา รวยทรัพย์ ปรด. (บริหารศาสตร์) รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
และรศ.ดร.ฝันดี มีชยั ปรด. (บริหารศาสตร์) ถ้าจะให้ดีควรพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประกอบ 
- อาจารย์ผู้สอนทกุคนมีประสบการณ์สอนไมน้่อยกวา่ 8 ปี 
- มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีไมใ่ช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 
- ผศ.ปีใหม่ สุขสันต์ ไม่เป็นอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่า กว่ารอง
ศาสตราจารย์ 
- มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีไมใ่ช่สว่นหนึง่ของการศกึษาเพ่ือรับปริญญา 
- ไมท่ราบวา่ อาจารย์ประจ า 12 คนและมีผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกสถาบนั 3 คน เป็นใครบ้าง 
- ไมม่ีรายละเอียดของผลงาน ทีท าการเผยแพร่ผลงานทัง้สิน้ จ านวน 8 ราย  
- หลักสูตรควรให้รายละเอียดว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 10 คน เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษาคน
ใดบ้าง 
- ควรระบผุลงานของอาจารย์ท่ีปรึกษา ทัง้หมด 10 คน ซึง่แตล่ะคนมีผลงานวิจยัอย่างน้อย 1 เร่ือง ภายในระยะเวลา 5 
ปี 
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- หลกัสตูรเร่ิมเปิดครัง้แรกในปี พ.ศ.2551 ควรปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี คือปี พ.ศ.2555 และน าไปสูก่ารใช้งาน
ในปีท่ี 6 คือปี พ.ศ.2556 แต่หลกัสูตรใช้เวลาในการปรับปรุง 6 ปี โดยปรับปรุงถึงปี พ.ศ.2556 ซึ่งไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

3. ข้อค าถามท่ีควรใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาส าหรับการบริหาร
หลกัสตูร 

(1) ............................................................................................................................................... 
(2) ............................................................................................................................................... 
(3) ............................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
ใบงาน 2 องค์ประกอบที่ 2  บัณฑติ 
 
กระดาษค าตอบ 
โปรดระบคุะแนนท่ีได้ในตวับ่งชีท่ี้ท่านคิดวา่หลกัสตูรนัน้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด 

 ตัวบ่งชี ้
คะแนนที่

ได้ 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

2.1 คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 

3.99 - ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้
บณัฑิตท่ีมีตอ่บณัฑิตใหม่ระดบั
มาก 3.99 โดยไมท่ราบวา่ จ านวน
บณัฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้
บณัฑิตจะต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 
20 ของจ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศกึษา 

2.2 ผลงานของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จการศกึษาใน
ระดบัปริญญาโทท่ีได้รับการตพิีมพ์เผยแพร่ 

(1.2 / 
8)*100 = 

15 
 

15/40*5 
=1.875 

- การน าเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการ
บณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ท่ี 4 
ประจ าปี 2557 มี proceeding 
หรือไม ่
- ตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสบืเน่ือง
จากการประชมุวิชาการระดบัชาติ 

2 
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และนานชาติอยู่ในรายการของ 
สกอ. หรือไม ่

 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน 5.865/2 
=2.9325 
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อธิบายในประเดน็ต่อไปนี ้

1. ความชดัเจนของแหลง่ท่ีมาของข้อมลูและความน่าเช่ือถือของแหลง่ข้อมลู 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ระดับมาก 3.99 โดยไม่ทราบว่า จ านวนบัณฑิตท่ีรับการ
ประเมินจากผู้ใช้บณัฑิตจะต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา 
- การน าเสนอตอ่ท่ีประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ท่ี 4 ประจาปี 2557 มี proceeding หรือไม ่
- ตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาติ และนานชาติอยู่ในรายการของ สกอ. หรือไม่ 
- ไมท่ราบช่ือของผลงาน ไมรู้่วา่ผลงานสอดคล้องกบัหลกัสตูรหรือไม่อย่างไร 
 

2. ข้อมลูที่ต้องการจดัเก็บเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถประเมินคณุภาพได้ (ถ้าจ าเป็น) 
-  จ านวนบณัฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บณัฑิตจะต้องไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา  
- การน าเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ท่ี 4 ประจาปี 2557 มี proceeding หรือไม่ หน้าท่ีท า
การตีพิมพ์ใน proceeding  
- ตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ และนานชาติอยู่ในรายการของ สกอ. หรือไม่  
หน้าท่ีท าการตีพิมพ์ในวารสาร ช่ือวารสาร 
- ควรระบช่ืุอของผลงานให้ชดัเจน เพราะผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ควรจะเป็นผลงานท่ีสอดคล้องกบัหลกัสตูร รัฐประสา
สนศาสตร์ 
 

3. ประเด็นค าถามท่ีควรใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดควรพัฒนาส าหรับการบริหาร
หลกัสตูร 
(1) ………………………………………………………………………………………………………………… 
(2) ………………………………………………………………………………………………………………… 
(3) ………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงาน 3 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

กระดาษค าตอบ 
โปรดระบคุะแนนท่ีได้ในตวับ่งชีท่ี้ท่านคิดวา่หลกัสตูรนัน้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด 

 ตัวบ่งชี ้ คะแนนที่
ได้ 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

3.1 การรับนักศึกษา 3  

 การรับนกัศกึษา 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

มีการประเมิน:ผู้สมคัรศกึษาตอ่ท่ีสามารถสอบ
ข้อเขียนผ่านบางคนมีความเข้าใจถงึการประกอบ
ชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ไมถ่กูต้องรวมถงึบาง
คนไมมีความตัง้ใจจริงท่ีจะประกอบอาชีพ
ทางด้านนี ้จงึทาให้ให้ผู้ผ่านเข้าศกึษาต่อมีจ านวน
ไมค่รบตามเป้าหมาย 
 มีการปรับปรุงพัฒนา:ขอท าประกาศ
มหาวิทยาลยัเพ่ือขยายเวลาขอรับสมคัรนกัศกึษา
รอบใหม ่และหลกัสตูรได้กาหนดกิจกรรมเพ่ือการ
รับนกัศกึษา คือ จดัพิมพ์โปสเตอร์ โบชวัร์ 
ประชาสมัพนัธ์ทางสถานีโทรทศัน์แห่งประเทศ
ไทย สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส สถานีโทรทศัน์
ช่อง 5 หนงัสือพิมพ์ไทยนิวส์ และ การใช้กลยทุธ์
แนะแนว รุ่นพ่ีแนะนารุ่นน้อง เป็นต้น 

 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา มีการประเมิน: 
- มีนกัศกึษาเพียง 40 % ท่ีมีแนวคิดเพ่ือจะทา
วิทยานิพนธ์ และเตรียมตวัจดัทาวิทยานิพนธ์ 
ในขณะท่ีนกัศกึษาอีก 60% ยงัไมม่ีแนวคิดใดๆ 
ซึง่แสดงถงึโอกาศท่ีจะไมส่ าเร็จการศกึษาได้ตาม
กาหนดเวลาสงูมาก กระบวนการเตรียมความ
พร้อมท่ีใช้ในปี 2556 มุง่เน้นกระบวนการหา
ข้อมลูเพ่ือจดัท าแผนการเตรียมความพร้อม แต่
ไมไ่ด้คานงึถงึกระบวนการประเมินผลวา่นกัศกึษา
มีความพร้อมได้ระดบัไหนและกลุม่ท่ีมีความ
พร้อมต้องด าเนินการอย่างไร 

3 
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 ตัวบ่งชี ้ คะแนนที่
ได้ 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

- จ านวนนกัศกึษารุ่นปี 2557 มีความพร้อมใน
การจดัทาวิทยานิพนธ์สงูขึน้ จากร้อยละ 40 เป็น
ร้อยละ 52 แตอ่ย่างไรก็ตามยงัดีกวา่เป้าหมายท่ี
กาหนดไว้ คือร้อยละ 50 จากการวิเคราะห์พบวา่
มีนกัศกึษาท่ียงัไมพ่ร้อมทาวิทยานิพนธ์นัน้ไมใ่ช่
ไมเ่ข้าใจวิธีการทาวิจยัแตเ่ป็นเพราะยงัไม่
สามารถระบโุจทย์วิจยัได้ 

มีการปรับปรุงพัฒนา: รหสั 56 ในปีการศกึษา 
2558 หลกัสตูรจงึได้ปรับปรุงแผนการสอนโดยน า
รายวิชาวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์มาเรียน
ตัง้แตภ่าคเรียนท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 1 และน าเทคนิค 
Team Teaching มาใช้เพ่ือให้นกัศกึษามี
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายจากคณาจารย์ในทีม
ผู้สอน 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2  

 การควบคมุดแูลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
 

3 
 
 
 
 
 
 
2 
 

มีการประเมิน: ภาระงานประจ าของนกัศกึษาท า
ให้การท าวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระไม่
ตอ่เน่ือง กระทัง่ เกิดความลา่ช้า 
การปรับปรุงพัฒนา:โดยก าหนดกิจกรรมการ
ติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์และ
ค้นคว้าอิสระของนกัศกึษาตามสภาพปัญหาของ
นกัศกึษาแตล่ะคน 

 การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและการ
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

มีการประเมิน:หลกัสตูรได้มีการประเมินความ
พงึพอใจในการดาเนินงานของหลกัสตูรเก่ียวกบั
การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและการเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีคา่เฉลี่ย 4.18 
แตย่งัไมใ่ช่การประเมินกระบวนการ 

3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 3  

 การคงอยู่ของนกัศกึษา 
 

3  
อตัราคงอยู่แนวโน้มเพ่ิมขึน้ 15 26 28 

 การส าเร็จการศกึษา รายงาน: 2 ปี 2556 และปี 2557 
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 ตัวบ่งชี ้ คะแนนที่
ได้ 

หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

 
 ความพงึพอใจและผลการจดัการ 

ข้อร้องเรียนของนกัศกึษา 
รายงาน: การประเมินความพึงพอใจของ
นกัศกึษาตอ่ระบบการเรียนการสอนของหลกัสตูร 
ในเทอม 2 ปีการศกึษา 2557 

 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน 3  
 
 
อธิบายในประเดน็ต่อไปนี ้

1. หลกัสตูรก าหนดคณุลกัษณะของนกัศกึษาท่ีต้องการรับเข้าหรือไมอ่ย่างไร 
หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษารับเข้า: 1) มีวฒิุการศกึษาระดบัปริญญาตรี 2) ไมจ่ากดัสาขาวิชาท่ี
จบ 3) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 4) มีความเข้าใจท่ีจะประกอบวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์  แต่
ก าหนดขอบเขตกว้างจนเกินไป ควรระบวฒิุการศึกษาให้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ ตวัอย่างเช่น หลกัสตูรหลกั หลกัสตูร
รอง และหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
 

2. หลกัสตูรวางระบบประกนัคณุภาพของกระบวนการ/วิธีการ/เกณฑ์การรับนกัศกึษาเพ่ือให้ได้นกัศกึษาท่ีเป็นปัจจยั
ป้อนท่ีเข้าศกึษาในสถาบนัอย่างไร 
หลักสูตรวางกระบวนการโดย: ประสานงานกับบณัฑิตศึกษาเพ่ือก าหนดวนั เวลา และจ านวนการรับสมคัร  
หลกัสตูรด าเนินการสอบคดัเลือก โดยวิธีมีการสอบข้อเขียน การสอบสมัภาษณ์ และการประกาศผลสอบคดัเลือก 
 

3. กระบวนการ/วิธีการ/เกณฑ์การรับนักศกึษา สามารถท าให้หลกัสตูรได้นกัศกึษาท่ีมีคณุลกัษณะสอดคล้องกบัท่ี
ต้องการหรือไม ่ 
นักศึกษาที่ได้รับมาบางคนไม่มีความสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร เพราะ ผู้สมคัรศกึษาตอ่ท่ี 
สามารถสอบข้อเขียนผ่านบางคนมีความเข้าใจถงึการประกอบชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ไมถ่กูต้องรวมถงึบาง 
คนไมมีความตัง้ใจจริงท่ีจะประกอบอาชีพทางด้านนี ้จงึทาให้ให้ผู้ ผ่านเข้าศกึษาตอ่มีจานวนไมค่รบตาม 
เป้าหมาย 
 

4. หลกัสตูรมีกระบวนการ/วิธีการสง่เสริมและพฒันานกัศกึษาให้มีความพร้อมในการศกึษาอย่างไร 
- ท าประเมินผลการสอบคดัเลือกของนกัศกึษาใหม่ทัง้ผลการสอบข้อเขียนและสอบสมัภาษณ์เพ่ือนามาก าหนด
ประเดน็สาหรับการเตรียมความพร้อมให้นกัศกึษาใหม ่ 
- ก าหนดจดุมุง่หมายเพ่ือให้นกัศกึษาสาเร็จการศกึษาได้ตามกาหนดเวลาจากผลการประเมินนกัสกึษารุ่นปี 2556 
ท่ีจะขึน้ชัน้ปีท่ี 2 
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- ปีการศกึษา 2557 การปฐมนิเทศนกัศึกษา และจัดอบรมความรู้พืน้ฐานด้านการวิจัยในโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศกึษา และมีการปรับปรุงแผนการสอน 
 

5. โดยสรุปรวม กระบวนการ/ขัน้ตอน/วิธีการ ท่ีหลกัสตูรออกแบบในระบบประกนัคณุภาพการรับนกัศกึษาและการ
ส่งเสริมและพฒันานกัศกึษาสามารถท าให้หลกัสตูรมีผู้ เรียนท่ีมีคณุลกัษณะและความพร้อมในการเรียนได้มาก
น้อยเพียงใด 
- ปี 2557 พบว่ามีนักศึกษาเพียง 40 % ท่ีมีแนวคิดเพ่ือจะทาวิทยานิพนธ์ และเตรียมตัวจัดทาวิทยานิพนธ์ 
ในขณะท่ีนกัศกึษาอีก 60% ยงัไม่มีแนวคิดใดๆ ซงึแสดงถึงโอกาศท่ีจะไมส่าเร็จการศกึษาได้ตามกาหนดเวลาสงู
มาก 
- ในปีการศึกษา 2557 จึงได้ปรับเพ่ิมกระบวนการวดัผลโดยจะวดัผลเพ่ิม 2 ระยะ คือ เมื่อสิน้สุดโครงการ และ
หลงัจากศกึษาวิชาวิจยั วา่มีแนวทางในการทาวิทยานิพนธ์ได้ในระดบัใด 
- จ านวนนักศึกษารุ่นปี 2557 มีความพร้อมในการจัดทาวิทยานิพนธ์สูงขึน้ จากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 52 แต่
อย่างไรก็ตามยงัดีกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ คือร้อยละ 50  
- นกัศกึษาท่ียงัไมพ่ร้อมท าวิทยานิพนธ์นัน้ไม่ใช่ไม่เข้าใจวิธีการท าวิจยัแต่เป็นเพราะยงัไม่สามารถระบโุจทย์วิจยั
ได้  
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้เสนอปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมโดยเพ่ิมกิจกรรมดูงานเพ่ือให้
นกัศกึษาแสวงหาโจทย์วิจยัซึง่นามาใช้กบันกัศกึษาท่ีเข้ามาใหมใ่นปี 2558 
 

6. ท่านคิดว่าหลกัสูตรควรปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการ/การประกันคุณภาพของนักศึกษาหรือไม่ อย่างไร เพราะ
อะไร  
การแก้ปัญหาของหลกัสตูรเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหต ุหลกัสตูรเลือกจะรับนกัศกึษาแบบไม่ตรงสายดงันัน้ก็
ต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อมค้อนข้างมากและต้องมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าหลกัสตูรปรับแนวคิดตัง้แต่การ
ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาให้ตรงสายมากย่ิงขึน้ การเตรียมความพร้อมน่าจะใช้เวลาน้อยลง และมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ เพราะอย่างน้อยนกัศกึษาจะมีความเข้าใจในหลกัสตูรเป็นเบือ้งต้น 
 

7. ประเด็นค าถามท่ีควรใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดควรพัฒนาส าหรับการบริหาร
หลกัสตูร 
(1) …………………………………………………………………………………………………………………… 
(2) …………………………………………………………………………………………………………………… 
(3) …………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงาน 4   องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 
กระดาษค าตอบ 
โปรดระบคุะแนนท่ีได้ในตวับ่งชีท่ี้ท่านคิดวา่หลกัสตูรนัน้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด 

 ตัวบ่งชี ้
คะแนนที่

ได้ 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 0 ไมม่ีระบบและกลไกท่ีชดัเจน   

 ระบบการรับและแตง่ตัง้อาจารย์ประจ า
หลกัสตูร 

0 
 

2 
 
 
 

0 

ไมม่ีระบบและกลไกท่ีชดัเจน   

 ระบบการบริหารอาจารย์  การน าระบบ/กลไกไปสูก่ารปฏิบตัิ เช่น 
ปีการศกึษา 2557 มีอาจารย์ประจาหลกัสตูร 2 
ท่าน เสนอขอประเมินผลการสอนเพ่ือเป็นสว่น
หนึง่ของการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ 

 ระบบการสง่เสริมและพฒันาอาจารย์ 
 

ไมม่ีระบบและกลไกท่ีชดัเจน  มีแตกิ่จกรรมการ
การไปอบรม 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 5  

 ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวฒิุปริญญาเอก 100=5  
 

 ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 0.8 = 5  
 

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลกัสตูร 

7.2/5*100= 
144 =5 

 
 

 
 

จ านวนบทความของอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง
ในฐานข้อมลู TCI และ Scopus ตอ่
จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

  

4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ 2  

 การคงอยู่ของอาจารย์  ในปีการศกึษา 2557 หลกัสตูรมีอาจารย์ประจา
หลกัสตูร มีจานวน 5 ท่าน ได้มกีารเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลกัสตูรเพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพให้
สอดคล้องกบัประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 

4 
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 ตัวบ่งชี ้
คะแนนที่

ได้ 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

 ความพงึพอใจของอาจารย์ ผลการประเมินความพงึพอใจของอาจารย์ใน
หลกัสตูรตอ่การด าเนินงานของหลกัสตูรโดย
ภาพรวม มีความพงึพอใจระดบัมาก มีคะแนน
เฉลี่ย 4.11 ประเดน็ ท่ีควรแก้ไขคือการพฒันา
หลกัสตูรให้เหมาะสมและกระบวนการเตรียม
ความพร้อม 

 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน 2  
 
 
อธิบายในประเดน็ต่อไปนี ้

1. หลกัสตูรวางระบบประกนัคณุภาพของอาจารย์ด้วยกระบวนการ/ขัน้ตอน/วิธีการ อย่างไร   
- การวางระบบยงัมีความไม่ชัดเจนตัง้แต่กระบวนการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลกัสตูร กระบวนการบริหาร
อาจารย์ และการสง่เสริมและพฒันาอาจารย์ โดยเฉพาะกระบวนการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลกัสตูรยงัไม่มี
แนวทางท่ีชดัเจนวา่ จะมีวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึง่อาจารย์ประจ าหลกัสูตรได้อย่างไร  
- ส่วนกระบวนการบริหารอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ถึงมีแม้จะมีแนวทางแต่การปฏิบตัิยงัไม่ได้อธิบายให้เกิดความ
ชดัเจน ในส่วนของการสง่เสริมวา่ มีกระบวนการสง่เสริมเพ่ือให้ได้มาซึง่ต าแหน่งทางวิชาการ หรือต าแหน่งทางการ
บริหาร ท าการสง่เสริมอย่างไร อาจารย์ประจ าหลกัสตูรถงึได้มีความเจริญก้าวหน้า  
- ส่วนกระบวนการพัฒนามีแต่กิจกรรมการไปอบรม แต่ไม่เห็นทิศทางหรือระบบท่ีชัดเจนว่า จะท าการพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรได้อย่างไร 
 

2. กระบวนการ/ขัน้ตอน/วิธีการ ท่ีออกแบบไว้สามารถประกนัคณุภาพอาจารย์ให้มีคณุภาพได้ตามท่ีคาดหวงัมากน้อย
เพียงใด 
กระบวนการบริหารหลกัสตูร พอจะเห็นผลได้บ้างตวัอย่างเช่น  
- ปีการศกึษา 2557 มีอาจารย์ประจาหลกัสตูร 2 ท่าน เสนอขอประเมินผลการสอนเพ่ือเป็นส่วนหนึง่ของการเสนอ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ 
- อาจารย์ประจาหลกัสตูร ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  
 
กระบวนการรับและแตง่ตัง้อาจารย์ประจ าหลกัสตูร ตวัอย่างเช่น  
- มีการด าเนินการรับสมคัรอาจารย์ใหม ่จ านวน 2 ตาแหน่ง (อยู่ระหวา่งการรับสมคัร) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เข้า
มาปฏิบัติงานและเรียนรู้การด าเนินงานของหลักสูตร ตลอดจนการสานต่อการบริหารหลักสูตรทดแทนการ
เกษียณอายขุองอาจารย์ประจาหลกัสตูร ในปี พ.ศ. 2560 และปี พ.ศ. 2561 
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3. โดยสรุปรวม กระบวนการ/ขัน้ตอน/วิธีการ ท่ีหลกัสตูรออกแบบในระบบประกนัคณุภาพ สามารถท าให้ได้อาจารย์ท่ี
คณุภาพท่ีน าไปสูก่ารพฒันาผู้ เรียนได้มากน้อยเพียงใด 
- ส าหรับกระบวนการรับยงัเป็นการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้เฉพาะหน้า ยงัไมใ่ช่ระบบและกลไกของการได้มาซึง่อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร  
- การบริหารอาจารย์ เป็นระบบและกลได้ แต่การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติยังไม่เห็นแนวทางท่ีน าไปสู่
ปฏิบตัิท่ีชดัเจน  
- การพฒันาอาจารย์ ยงัไมเ่ห็นระบบท่ีชดัเจน สว่นการอบรมเป็นกิจกรรมท่ีท าขึน้มาเท่านัน้  

4. ท่านคิดวา่หลกัสตูรควรปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการ/การประกนัคณุภาพของอาจารย์หรือไม ่อย่างไร เพราะอะไร 
- การรับและแตง่ตัง้อาจารย์เป็นเร่ืองส าคญัของทุกหลกัสตูร เพราะหลกัสตูรจะด าเนินการจดัการด้านการเรียนการ
สอนได้ จ าเป็นจะต้องมีอาจารย์ประจ าหลกัสตูรท่ีมีคณุภาพ ดงันัน้ควรก าหนดให้มีระบบและกลไก หรือแนวทางซึง่
การได้มาซึง่อาจารย์ประจ าหลกัสตูร โดยพิจารณาจากบริบทของแต่หลกัสตูร ตวัอย่างเช่น การพิจารณาจากแผน
อตัราก าลงั การก าหนดคุณสมบัติ แนวทางหรือวิธีการรับอาจารย์เพ่ือการได้มาซึ่งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร การ
พัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรสู่การเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยอาจจะจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ และมีการ
ทบทวนทกุปีให้สอดคล้องกบัแผนบริหาร และแผนการสง่เสริมพฒันาอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
 

5. ประเด็นค าถามท่ีควรใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดควรพัฒนาส าหรับการบริหาร
หลกัสตูร 
(1) ………………………………………………………………………………………………………………… 
(2) ………………………………………………………………………………………………………………… 
(3) ………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงาน 5  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 
กระดาษค าตอบ 
โปรดระบคุะแนนท่ีได้ในตวับ่งชีท่ี้ท่านคิดวา่หลกัสตูรนัน้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด 

 ตัวบ่งชี ้
คะแนนที่

ได้ 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 0  

 การออกแบบหลกัสตูรและสาระใน
รายวิชา 

0 
 
 
 
 

1 

ไมม่ีระบบ ไมม่ีกลไก เป็นแตเ่พียงการบรรยาย
แนวคิดในการออกแบบหลกัสตูรเท่านัน้ แตย่งั
ไมม่กีารอธิบายซึง่ขัน้ตอนหรือวิธีการซึง่ได้มา
ของหลกัสตูร และสาระในรายวิชาท่ีมีความ
จ าเป็นส าหรับหลกัสตูร 

 การปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัสมยั ระบบบและกลไก: การวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกและผู้มสีว่นได้สว่นเสีย 
เสนอหลกัสตูรให้สภามหาวิทยาลยัอนมุตัิ การ
รับรองหลกัสตูรจาก สกอ. และการสง่ให้ กพ. 
รับรองปริญญา แตไ่มไ่ด้อธิบายถงึผลท่ีได้รับใน
แตล่ะขัน้ตอน  

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน 

1  

 การก าหนดผู้สอน 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบและกลไก: การจดัระบบการเรียนการ
สอน หลกัสตูรได้มีการจดักระบวนการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Team Teaching, Area and 
Research Based และ Case Study 
ประเมินการจัดระบบการเรียนการสอน:  
Team Teaching พบวา่ทีมอาจารย์ผู้สอนเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาระของรายวิชา และ
นกัศกึษาสามารถนาไปวิเคราะห์สงัเคราะห์กบั
งานท่ีรับผิดชอบอย่างมีเหตมุีผล 
Area and Research Based พบวา่ ท าให้
ผู้ เรียนสามารถสร้างโจทย์หรือประเดน็ปัญหา
วิจยั  

5 
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 ตัวบ่งชี ้
คะแนนที่

ได้ 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Case Study พบวา่ ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจลกึซึง้ในการประยกุต์ใช้หลกัการ  
การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน: หลกัสตูรดาเนินการจดัให้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพฒันาการเรียน
การสอน 

 การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการ
จดัท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ 
มคอ. 4) การจดัการเรียนการสอน 

มีระบบ มีกลไก ไม่มีการน าระบบและกลไก
ไปสู่การปฏบิัต:ิ อาจารย์ประจาหลกัสตูรได้
แจ้งให้อาจารย์ท่ีรับผิดชอบรายวิชา จดัทา
แผนการจดัการเรียนรู้ใน มคอ.3 โดยกาหนดให้
ผู้ รับผิดชอบรายวิชาสง่ มคอ.3 ภายใน 2 
สปัดาห์ก่อนเปิดภาคการศกึษาโดยอาจารย์ประ
จาหลกัสตูรมีการประชมุพิจารณา มคอ.3 

 การควบคมุหวัข้อวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศกึษาให้
สอดคล้องกบัสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 

มีระบบ มีกลไก ไม่มีการน าระบบและกลไก
ไปสู่การปฏบิัต:ิการให้นกัศกึษาเลือกหวัข้อ 
การจดัสมัมนาหวัข้อ การจดัการพฒันา
ศกัยภาพของนกัศกึษาในการจดัทาโคร่งร่าง 
หลกัสตูรแตง่ตัง้กรรมการท่ีปรึกษา จดัให้มีการ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ 
หลกัสตูรจดัให้มีกระบวนการติดตามให้ความ
ช่วยเหลือ หลกัสตูรแตง่ตัง้กรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 

 การแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดบับณัฑิตศกึษา ท่ีมีความเช่ียวชาญ
สอดคล้องหรือสมัพนัธ์กบัหวัข้อ
วิทยานิพนธ์ 

มีระบบ มีกลไก ไม่มีการน าระบบและกลไก
ไปสู่การปฏบิัต:ิการแตง่ตัง้กรรมการปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนกัศกึษา โดยนกัศกึษามีอิสระ
ในการเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษา การแตง่ตัง้
กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกร่วมเป็นท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในปีการศกึษา 2557 มีการ
แตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาแก่นกัศกึษาทัง้สิน้ 11 
ราย 
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 ตัวบ่งชี ้
คะแนนที่

ได้ 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

 การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามในการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดบั
บณัฑิตศกึษา 

1 มีระบบ มีกลไก ไม่มีการน าระบบและกลไก
ไปสู่การปฏบิัต:ินกัศกึษาต้องรายงาน
ความก้าวหน้า อาจารย์ท่ีปรึกษารายงาน
ความก้าวหน้าของนกัศกึษา  ในกรณีท่ี
นกัศกึษาบางคนขาดการติดต่อกบัอาจารย์ท่ี
ปรึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องแจ้งอาจารย์ประ
จาหลกัสตูรเพ่ือพิจารณา มีการสอบป้องกนั
วิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ หลกัสตูร
สนบัสนนุให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั อาจารย์
ท่ีปรึกษาสนบัสนนุให้นกัศกึษาทาบทความวิจยั
ไปตีพิมพ์เผยแพร่ 

5.3 การประเมินผู้เรียน        1  

 การประเมินผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

มีระบบ มีกลไก ไม่มีการน าระบบและกลไก
ไปสู่การปฏบิัต:ิหลกัสตูรได้ก าหนดให้มีการ
สอบ นกัศกึษาต้องทางานตามท่ีอาจารย์ผู้สอน
ได้มอบหมาย นกัศกึษาต้องเข้าร่วมโครงการ 
ตามกลยทุธ์การประเมินผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีกาหนดไว้ใน มคอ.2 

 การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัศกึษา 

มีระบบ มีกลไก ไม่มีการน าระบบและกลไก
ไปสู่การปฏบิัต:ิการจดัท า มคอ.3 และมีการ
รายงานผลการสอน โดยการจดัท า มคอ. 5 
หลกัสตูรมีการประชมุเพ่ือให้ความเห็นชอบ ราย
ผลการด าเนินงานของหลกัสตูรโดยจดัทา มคอ. 
7 

 การก ากบัการประเมินการจดัการเรียน
การสอนและประเมินหลกัสตูร (มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7) 

 
 

 การประเมินวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศกึษา 
 

ยังไม่มีระบบและกลไกที่ชัดเจนมีเพียง :
หลกัสตูรตัง้กรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
และก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการ 
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 ตัวบ่งชี ้
คะแนนที่

ได้ 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา
แห่งชาติ 

- ข้อควรพจิารณาเพิ่มเตมิ 
- ควรมการสุม่ตรวจรายงานการประชมุ 
- หลกัสตูรมีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ 
มคอ.2 อยู่ระหวา่งการแก้ไขของ สกอ. 
-  ควรมีการสุม่เพ่ือพิจารณารายละเอียดของ มี
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
3 และมคอ.4 
-  ควรมีการสุม่เพ่ือพิจารณารายละเอียด
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 
- พิจารณาผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ
ของนกัศกึษาในรายวิชา จ านวน 5 รายวิชา 
- ผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว ซึง่ยงัไมม่ีผลการด าเนินงานปีท่ี
ผ่านมา 
- พิจารณารายงานการประชมุของหลกัสตูรท่ีได้
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหมใ่นระดบัท่ีประชมุ
หลกัสตูร 
-  พิจารณาการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลกัสตูรทกุคน เพราะ
โครงการท่ีระบไุมม่ีช่ือผู้ เข้าร่วมมีแตจ่ านวน 
- พิจารณาการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุ
การเรียนการสอนได้รับการพฒันาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ เพราะโครงการท่ีระบไุมม่ีช่ือ
ผู้ เข้าร่วมมีแตจ่ านวน 
- พิจารณาแบบสอบถามความพงึพอใจของ
ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/
บณัฑิตใหมท่ี่มีตอ่คณุภาพหลกัสตูร และระดบั
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 ตัวบ่งชี ้
คะแนนที่

ได้ 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

รวมถงึความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตท่ีมีตอ่
บณัฑิตใหม ่

 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน 1  

 
อธิบายในประเดน็ต่อไปนี ้

1. หลกัสตูรวางระบบประกนัคณุภาพของการจดัท าสาระรายวิชาในหลกัสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน และการประเมินผู้ เรียน ด้วยกระบวนการ/ขัน้ตอน/วิธีการ อย่างไร   

 

- สาระรายวิชาในหลกัสูตร ไม่มีความชดัเจนในระบบและกลไก โดยภาพรวมเป็นค าอธิบายถึงแนวคิดของ
ออกแบบหลกัสูตร แต่ส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตรพอจะมองเห็นเค้าโครงของขัน้ตอนการปรับปรุงหลกัสูตร 
โดยการแตง่ตัง้คณะกรรมการวิพากษ์ แตไ่ม่บอกผลของการด าเนินงานในแตล่ะขัน้ว่า ส่งผลตอ่การปรับปรุงใน
รายวิชาได้อยา่งไร 
- การวางระบบผู้สอน หลกัสตูรมีระบบและกลไกท่ีส่งผลดีตอ่การจดัการเรียนการสอนของผู้สอนและส่งผลดี
ตอ่ผู้ เรียน หลกัสตูรได้มีการจดักระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Team Teaching, Area and Research Based 

และ Case Study มีการประเมินผู้สอนและผู้ เรียน และสามารถน าไปสู่การจดักิจกรรมเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ได้ 

- การก ากบั ตดิตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู้: มีระบบและกลไกโดยน าไปสูก่ารปฏิบตั ิแตย่งัไม่มี
การวดัผลประเมินผล และเนินการปรับปรุงให้เกิดความชดัเจน 

- การควบคมุหวัข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา : มีระบบและกลไกโดยน าไปสู่การ
ปฏิบตั ิแตย่งัไมมี่การวดัผลประเมินผล และเนินการปรับปรุงให้เกิดความชดัเจน 

- การแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ: มีระบบและกลไกโดยน าไปสู่การปฏิบตัิ แตย่งั
ไมมี่การวดัผลประเมินผล และเนินการปรับปรุงให้เกิดความชดัเจน  
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์: มีระบบและกลไก
โดยน าไปสูก่ารปฏิบตั ิแตย่งัไมมี่การวดัผลประเมินผล และเนินการปรับปรุงให้เกิดความชดัเจน 

 

2. กระบวนการ/ขัน้ตอน/วิธีการ ท่ีออกแบบไว้สามารถประกนัคณุภาพในการจดัท าสาระรายวิชาในหลกัสตูร การวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน และการประเมินผู้ เรียน เพ่ือให้สามารถผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ
ตามท่ีหลกัสตูรคาดหวงัได้มากน้อยเพียงใด 

กระบวนท่ีสามารถน าไปสูก่ารผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพได้คือ กระบวนการที่วางผู้สอน โดยใช้การจดักระบวนการ
เรียนการสอนในรูปแบบ Team Teaching, Area and Research Based และ Case Study มีความชัดเจนท่ีสุด 
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นอกจากนัน้ มีระบบและกลไกท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ แต่ไม่มีการประเมินกระบวนการเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงระบบและกลไก  
 

3. โดยสรุปรวม กระบวนการ/ขัน้ตอน/วิธีการ ท่ีหลกัสตูรออกแบบในระบบประกนัคณุภาพหลกัสตูร การเรียนการสอน 
การประเมิน สามารถท าให้หลักสตูรมีการก าหนดสาระรายวิชาได้ทันสมัยเพียงใด มีการจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการประเมินท่ีมีคณุภาพน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและการเรียนการสอนได้มาก
น้อยเพียงใด 
- การก าหนดสาระรายวิชาให้น าไปสู่ความทันสมัย หลกัสูตรได้อธิบายแนวคิดเป็นหลกั ควรจะมีการปรับปรุงให้
เกิดระบบและกลไกท่ีท าให้มองเห็นการได้มาซึ่งสาระในแต่ละรายวิชา เพ่ือท าให้เกิดความทันสมยัจากแนวคิด
ดงักลา่ว 
- การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าได้ค้อนข้างดีโดยอาศยักระบวนการจดัการเรียนการสอนซึง่สง่ผลดี

ต่อผู้ สอนและผู้ เรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอน Team Teaching, Area and Research Based และ Case 

Study การสอนเป็นทีม (Team Teaching) ท าให้นักศกึษาสามารถน าไปวิเคราะห์สงัเคราะห์กับงานท่ีรับผิดชอบ
อย่างมีเหตมุีผล ความรู้ท่ีนกัศกึษาได้สอดคล้องกบัความต้องของผู้ เรียนมีความทนัสมยัในบริบทองค์การศตวรรษท่ี 
21 สามารถไปประยุกต์ใช้จริงได้ ส่ว่น Area and Research Based ท าให้ผู้ เรียนสามารถสร้างโจทย์หรือประเด็น
ปัญหาวิจัยและนักศึกษาสามารถเสนอนโยบายและข้อเสนองานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์แก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีได้ และ 
Case Study ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจลกึซึง้ในการประยุกต์ใช้หลกัการ แนวคิด และทฤษฎี เพ่ืออธิบายท า
ให้เกิดการเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
 
- การประเมินผู้ เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ  และการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนกัศกึษา น าไปสูก่ารปฏิบตัิแตย่งัไมม่ีการประเมินผลการด าเนินการ 
 

4. ท่านคิดว่าหลกัสูตรควรปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการ/การประกันคุณภาพของหลกัสูตรฯ หรือไม่ อย่างไร เพราะ
อะไร 
- หลกัสูตรควรพัฒนาการด าเนินงานโดยเน้นหนักการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอาศยั
กระบวนการจดัการเรียนการสอนซึง่สง่ผลดีต่อผู้สอนและผู้ เรียน ให้สามารถจดัการเรียนการสอน Team Teaching, 

Area and Research Based และ Case Study ตามท่ีหลกัสตูรได้ด าเนินการมาซึ่งเห็นภาพการพฒันาทัง้ผู้สอน
และนกัศกึษา แตค่วรเน้นผลส าเร็จของนกัศกึษามากยิ่งขึน้เช่น จ านวนนกัศกึคงอยู ่จ านวนนกัศกึษาท่ีส าเร็จ
การศกึษา 

 - ควรมีการประเมินการด าเนินงานในส่วนของระบบและกลไกท่ีมีการด าเนินการอยู่แล้ว เพ่ือน าไปสู่กระบวนการ
ปรับปรัง ดงัตอ่ไปนี ้
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5. ประเด็นค าถามท่ีควรใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดควรพัฒนาส าหรับการบริหาร
หลกัสตูร 
(1) …………………………………………………………………………………………………………………… 
(2) …………………………………………………………………………………………………………………… 
(3) …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
ใบงาน 6 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
กระดาษค าตอบ 
โปรดระบคุะแนนท่ีได้ในตวับ่งชีท่ี้ท่านคิดวา่หลกัสตูรนัน้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด 

 ตัวบ่งชี ้
คะแนนที่

ได้ 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 1  

 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบนัโดยมีสว่นร่วมของอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรเพ่ือให้มีสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

- มีระบบและกลไก แตย่งัไมช่ดัเจน มีเพียง
กิจกรรมท่ีหลกัสตูรมสีว่นร่วมกบั
มหาวิทยาลยัในการจดัหา หนงัสือ ต ารา 
ให้บริการสาหรับยืม – คืน โดนหลกัสตูรมี
การสารวจความต้องการหนงัสอืตาราท่ี
สอดคล้องกบัศาสตร์ เพ่ือเสนอสานกั
หอสมดุจดัหาเข้าห้องสมดุเท่านัน้  
- ส าหรับการจดัการเรียนการสอนแบบ 
Team Teaching , Area and Research 
Based และ Case Study ยงัไมม่ี
รายละเอียดหรือแนววทางการแสวงหา
ทรัพยากรท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการสอน
ทัง้ 3 แบบ 

 จ านวนสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้เพียงพอและ
เหมาะสมตอ่การจดัการเรียนการสอน 

- ยงัไมม่ีข้อมลูเพียงพอท่ีจะประเมินวา่ สิ่ง
สนบัสนนุมีความเพียงพอตอ่การจดัการ

6 
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 ตัวบ่งชี ้
คะแนนที่

ได้ 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 

0 
 

เรียนการสอนหรือไม ่ถงึแม้วา่จะมีผลการ
ประเมินความพงึพอใจในภาพรวมของ
นกัศกึษาเก่ียวกบัสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 
แตน่ัน้ก็ไมใ่ช่เป็นการประเมินกระบวนการ 
ซึง่แสดงถงึความเพียงพอของสิ่งสนบัสนนุ 

 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพงึพอใจของนกัศกึษาและอาจารย์ตอ่
สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 

-ยงัมองไมเ่ห็นการปรับปรุงกระบวนการ 
 

 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน   

 
อธิบายในประเดน็ต่อไปนี ้

1. หลกัสตูรวางระบบประกนัคณุภาพของการจดัหาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อการจดัการ
เรียนการสอน โดยการมีสว่นร่วมของอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ด้วยกระบวนการ/ขัน้ตอน/วิธีการ อย่างไร   
- หลักสูตรยังวาง ระบบและกลไกส าหรับการจัดหามาซึ่งทรัพยากรยังไม่ชัดเจน แต่มีการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ห้องสมดุ เพ่ือให้ได้มาซึง่หนงัสือ และการจดัการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ 3 วิธีการ แต่ยงัไมช่ดัเจนในสว่นระบบ
และกลไกการจดัหาทรัพยากรท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการเรียนการสอนทัง้ 3 วิธีการ 
 

2. กระบวนการ/ขัน้ตอน/วิธีการ ท่ีออกแบบไว้สามารถประกนัคณุภาพให้มสีิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ เหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามที่หลักสูตรคาดหวังได้มากน้อย
เพียงใด 
- ยงัไม่สามารถประเมินความเพียงพอของจ านวนทรัพยากรท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนได้ ทราบแต่ความพึง
พอใจซึง่ไมส่ามารถบอกได้วา่เพียงพอหรือเหมาะสมส าหรับการผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพได้ 
 

3. โดยสรุปรวม กระบวนการ/ขัน้ตอน/วิธีการ ท่ีหลักสูตรออกแบบในระบบประกันคุณภาพ สามารถท าให้ได้สิ่ง
สนบัสนนุการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ เหมาะสม และผู้ใช้เกดิความพงึพอใจได้มากน้อยเพียงใด 
- ยงัไม่สามารถประเมินความเพียงพอของจ านวนทรัพยากรท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนได้ ทราบแต่ความพึง
พอใจซึง่ไมส่ามารถน าไปสูก่ารปรับปรุงระบบและกลไกได้อย่างแท้จริง 
 

4. ท่านคิดว่าหลกัสตูรควรปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการ/การประกนัคณุภาพของการจดัให้มีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ี
เพียงพอ เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน สามารถผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพตามท่ีหลกัสตูรคาดหวงั หรือไม่ 
อย่างไร เพราะอะไร 
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- ควรมีระบบและกลไกท่ีได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนท่ีครอบคลมุส าหรับการจดัการเรียนการสอนเช่น ซอฟต์แวร์ สื่อการ
จัดการเรียนการสอน รวมทัง้หนังสือและต ารา และท าการประเมินโดยการตรวจสอบจ านวนสิ่งสนับสนุน และ
จ านวนนกัศกึษา รวมทัง้ห้องปฏิบตัิการที่มีความจ าเป็นส าหรับหลกัสตูร และการจดัการเรียนการสอน 
 

5. ประเด็นค าถามท่ีควรใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดควรพัฒนาส าหรับการบริหาร
หลกัสตูร 
(1) …………………………………………………………………………………………………………………… 
(2) …………………………………………………………………………………………………………………… 
(3) …………………………………………………………………………………………………………………... 
 


