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บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน ส านักทดสอบทางการศึกษาและ
จติวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2558  ไดม้าตรฐานตามมาตรฐาน
การศกึษาระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ และมรีะดบัคุณภาพอยู่ในระดบัปานกลาง (2.89 คะแนน) ตามเกณฑก์าร
ประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร  6 องคป์ระกอบ  (13 ตวับ่งชี ้ แต่ไดร้บัการยกเวน้องคป์ระกอบที ่2 
จงึเหลอื 11 ตวับ่งชี)้ โดยมจี านวน 4 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัปานกลาง (องคป์ระกอบที ่3, 4, 5 และ 6)  
 
สรปุผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 

หมายเหต ุ
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น  
องคป์ระกอบที ่2 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
องคป์ระกอบที ่3 2.67 ปานกลาง (3 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่4 2.92 ปานกลาง (3 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่5 3.00 ปานกลาง (4 ตวับ่งชี)้ 
องคป์ระกอบที ่6 3.00 ปานกลาง (1 ตวับ่งชี)้ 

เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี 
ของทุกองคป์ระกอบ 

2.89 ปานกลาง (11 ตวับง่ช้ี) 
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หมวดท่ี 1  

การก ากบัมาตรฐาน 

 
ช่ือหลกัสตูร 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาการการประเมนิ  ชื่อยอ่ วท.ม.  
ชื่อภาษาองักฤษ Master of Science Program in Evaluation Methodology  

 ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

รหสัหลกัสตูร  
 25470091103387 
 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการการประเมนิ มวีตัถุประสงคเ์พื่อผลติบณัฑติทีม่ี

คุณลกัษณะ ดงัน้ี  
1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในศาสตรก์ารประเมนิและรูจ้กัการต่อยอดองคค์วามรู ้
2. สามารถท าการประเมนิ และประยุกต์ใช้ผลการประเมนิเพื่อการพฒันาได้เหมาะสมกบับรบิทของ

สงัคมไทยอยา่งมคีุณธรรมจรยิธรรม 
3. มคีวามสามารถในการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และแกป้ญัหา โดยอาศยัความรูท้างดา้นวทิยาการการ

ประเมนิไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
4. มคีวามสามารถในการเป็นผูน้ าทางวชิาการ ถ่ายทอดความรูแ้ละเชื่อมโยงความรู ้รวมทัง้มคีวาม

รบัผดิชอบในวชิาชพี สามารถพฒันาตนเองและวชิาชพีอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื  
5. มคีวามสามารถในการวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูด้า้นการประเมนิ 

รายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ข้อมูลปัจจบุนั) 
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) (EV_58_1.1_1) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 
คณุวฒิุ (ทกุระดบั) 

สาขาวิชา 
1 *รศ.สทุธวิรรณ  พรีศกัดิโ์สภณ กศ.บ.(คณิตศาสตร)์ 2523, กศ.ม.(การวดัผลการศกึษา) 2529, 

กศ.ด.(การทดสอบและวดัผลการศกึษา) 2546 
2 *อ.อุไร  จกัษ์ตรมีงคล กศ.บ.(การประถมศกึษา) 2533, ศษ.ม.(วจิยัและประเมนิ

การศกึษา) 2537, กศ.ด.(การทดสอบและวดัผลการศกึษา) 2545 
3 *อ.เรอืงเดช  ศริกิจิ ค.บ. (คณิตศาสตร)์  2544, ค.ม. (การวจิยัการศกึษา) 2546,  

ค.ด.(การวดัและประเมนิผลการศกึษา) 2555 
4  อ.อจัศรา  ประเสรฐิสนิ วท.บ. (ฟิสกิส)์ 2544, ศศ.ม. (จติวทิยาพฒันาการ) 2547,                 

ค.ด.(วธิวีทิยากรวจิยัการศกึษา) 2555 
5  อ.ปิยพงษ์  คลา้ยคลงึ ศศ.บ.(การประถมศกึษา) 2549, ค.ม. (การวจิยัการศกึษา) 2551,

ค.ด. (การวดัและประเมนิผลการศกึษา) 2556 
หมายเหต ุ* อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
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รายช่ือและคณุสมบติัอาจารยผ์ูส้อน  
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 4) (EV_58_1.1_2) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () 
มี

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจยั 

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของปริญญา
นิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.สทุธวิรรณ  พรีศกัดิโ์สภณ     

2 อ.กาญจนา  ตระกลูวรกุล     

3 อ.เกยีรตยิศ  กุลเดชชยัชาญ     

4 อ.นวรนิทร ์ ตากอ้นทอง     

5 อ.ปานวาสน์  มหาลวเลศิ     

6 อ.ปิยพงษ์  คลา้ยคลงึ     

7 อ.มานิดา  ชอบธรรม     

8 อ.รุง่ฤด ี กลา้หาญ     

9 อ.เรอืงเดช  ศริกิจิ     

10 อ.อมรา  วสิตูรานุกลู     

11 อ.อจัศรา  ประเสรฐิสนิ     

12 อ.อุไร  จกัษ์ตรมีงคล     
 

คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกั  
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 5) (EV_58_1.1_2) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () 
มี

ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจยั 

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึง
ของปริญญา
นิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.สทุธวิรรณ  พรีศกัดิโ์สภณ     

2 อ.อุไร  จกัษ์ตรมีงคล     

3 อ.เรอืงเดช  ศริกิจิ     

4 อ.อจัศรา  ประเสรฐิสนิ     

5 อ.ปิยพงษ์  คลา้ยคลงึ     
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คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม  
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 6) (EV_58_1.1_2) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจยั () 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ
ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.สทุธวิรรณ  พรีศกัดิโ์สภณ     

2 อ.อุไร  จกัษ์ตรมีงคล     

3 อ.เรอืงเดช  ศริกิจิ     

4 อ.อจัศรา  ประเสรฐิสนิ     

5 อ.ปิยพงษ์  คลา้ยคลงึ     

 
คณุสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ ์ 
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 7) (EV_58_1.1_2) 

ล าดบั 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบตุ าแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มีประสบการณ์ด้าน
การวิจยั () 

(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ
ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.สทุธวิรรณ  พรีศกัดิโ์สภณ    

2 อ.อุไร  จกัษ์ตรมีงคล    

3 อ.เรอืงเดช  ศริกิจิ    

4 อ.อจัศรา  ประเสรฐิสนิ    

5 อ.ปิยพงษ์  คลา้ยคลงึ    

 
การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเรจ็การศึกษา  
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 8) 
 หลกัสตูรเริม่เปิดการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2558 เป็นปีแรก 
 
ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
(ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 9) 
 การก าหนดภาระงานอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑโ์ดยอาจารย ์1 คน เป็นอาจารย์
ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์โดยมกีารควบคุมใหอ้าจารยแ์ต่ละคนมภีาระงานไมเ่กนิกว่า 5 คน ตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 
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อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอย่างต่อเน่ือง
และสม า่เสมอ (ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 10) 
 อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธใ์นสาขาวทิยาการการประเมนิ จ านวนทัง้หมด  6 คน ทุกคนมผีลงานวจิยัที่
ท าเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ และทุกคนยงัมงีานวจิยัทีอ่ยูใ่นระหวา่งการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
 
การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด (ตวับง่ช้ี 1.1 เกณฑข้์อ 11) 
 ภาค/ปีการศกึษาที่เริม่ใช้ 1/2555 ประเมนิหลกัสูตรตามดชันีทุก 5 ปี ปรบัปรุงหลกัสูตรปี 2559 
(EV_58_1.1_3) 
 
ผลการด าเนินงานตามตวับง่ช้ีท่ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 

ผลการประเมนิตวับ่งชีท้ี ่1.1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาการการประเมนิผ่านตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 
 
การก ากบัการบริหารจดัการตามหลกัสตูรท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 
 เกณฑก์ารประเมิน เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกนิ
กว่า 1 หลกัสูตรไม่ไดแ้ละประจ าหลกัสูตร
ตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัสตูร
นัน้ 

มอีาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 5 คน  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลกัสตูร 

มคีุณสมบตัิเป็นผู้รบัผดิชอบหลกัสูตร หรอื
อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์หรอือาจารย์
ผูส้อบวทิยานิพนธห์รอือาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยป์ระจ าทัง้ 5 คน มคีุณสมบตัดิงันี้ 
 อาจารยป์ระจ า 5 คน เป็นผูร้บัผดิชอบได ้
 อาจารยป์ระจ า 5 คน เป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธไ์ด ้
 อาจารยป์ระจ า 5 คน เป็นอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธไ์ด ้
 อาจารยผ์ูส้อน 5 คน เป็นอาจารยผ์ูส้อนได ้

3 คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

คุณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า 
หรอืด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยข์ึน้ไปใน
สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่ส ัมพันธ์กัน
จ านวนอยา่งน้อย 3 คน 

 มคีุณวฒุปิรญิญาเอก 5 คน 
 ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์1 คน 

4 คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อน 1. อาจารยป์ระจ าหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั ้นหรือ
สาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และ 

2. มปีระสบการณ์ดา้นการสอน และ 
3. มปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีไ่มใ่ช่สว่น
หนึ่งของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

อาจารยผ์ูส้อน 12 คน มคีุณสมบตัดิงันี้ 
 อาจารยผ์ูส้อน 12 คน มวีุฒปิรญิญาเอก 10 คน และมี
วฒุปิรญิญาโท 2 คน 

 อาจารยผ์ูส้อน 12 คน มปีระสบการณ์ดา้นการสอน 
 อาจารยผ์ูส้อน 12 คน มปีระสบการณ์ในการท าวจิยัที่
ไมใ่ชส่ว่นหนึ่งของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

5 คุณสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธห์ลกัและอาจารย์ที่
ปรกึษาการคน้ควา้อสิระ 

1. เป็นอาจารยป์ระจ าทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก
หรอืด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่า
รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีไ่มใ่ช่สว่น
หนึ่งของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

อาจารยป์ระจ า 5 คน มคีุณสมบตัดิงันี้ 
 อาจารยป์ระจ า 5 คน มวีุฒปิรญิญาเอก และ 1 คน มี
ต าแหน่งทางวชิาการรองศาสตราจารย ์

 อาจารย์ประจ า 5 คน มปีระสบการณ์ในการวจิยัทีไ่ม่ใช่
สว่นหนึ่งของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 
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 เกณฑก์ารประเมิน เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
6 คุณสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษา

วทิยานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี 
1.เ ป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒภิายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปรญิญาเอกหรอืด ารงต าแหน่งวชิาการไม่
ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวชิานัน้
หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธ ์และ 

 2. มปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีไ่มใ่ช่สว่น
หนึ่งของการศกึษาเพือ่ปรญิญา 

 อาจารยป์ระจ า 5 คน มคีุณสมบตัเิป็นอาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธร์ว่มได ้

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วทิยานิพนธ ์

1. อาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวุฒภิายนอก
สถาบัน  ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทยีบเท่าหรอืด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
ไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวชิา
นัน้หรอืสาขาทีส่มัพนัธก์นั และ 

2. มปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีไ่มใ่ช่สว่น
หนึ่งของการศกึษาเพือ่ปรญิญา 

 อาจารย์ประจ า 5 คน มคีุณสมบตัเิป็นอาจารย์ผูส้อบ
วทิยานิพนธไ์ด ้

8 การตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงาน
ของผูส้ าเรจ็การศกึษา 

(เฉพาะแผน ก เทา่นัน้) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบบัเต็มในการ
ประชุมทางวชิาการ (proceedings) หรอื
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่ งอยู่ ใน
รปูแบบเอกสารหรอืสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

มกีารก าหนดคุณสมบตัขิองผูส้ าเรจ็การศกึษาตามประกาศ
ของมหาวทิยาลยั 

9 ภาระงาน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อสิระในระดบับณัฑติศกึษา 

วิทยานิพนธ ์
อาจารย ์1 คน ต่อนิสติ 5 คน 
 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย ์1 คน ต่อนิสติ 15 คน 
 
หากเป็นทีป่รกึษาทัง้ 2 ประเภทใหเ้ทยีบ
สดัส่วนนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน 
เทยีบเทา่กบันิสติทีค่น้ควา้อสิระ 3 คน 

มกีารก าหนดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปเกณฑ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทัง้นี้ ในปี
การศกึษา 2558 อาจารยป์ระจ า 5 คนยงัมสีดัสว่นภาระงาน
ทีส่ามารถเป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธไ์ด ้ 

10 อาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อยา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

ควรมอีย่างน้อย 1 เรือ่งในรอบ 5 ปีโดยนบั
รวมปีทีป่ระเมนิ 

อาจารย์ประจ า 5 คน มีงานวิจ ัยอย่างต่อเนื่ อง 
(EV_58_1.1_2) 

11 การปรบัปรุงหลกัสูตรตามรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

ตอ้งไม่เกนิ 5 ปี (จะต้องปรบัปรุงใหเ้สรจ็
และอนุมัติ /ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวทิยาลยั/สถาบนั เพื่อหลกัสูตรใช้งาน
ในปีที ่6) 

มกีารแต่งตัง้กรรมการปรบัปรุงหลกัสตูร ส าหรบัด าเนินการ
ปรบัปรุงหลกัสตูรในปีการศกึษา 2559 เพือ่เปิดใชห้ลกัสตูร
ในปีการศกึษา 2560 (EV_58_1.1_3) 

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ตวับ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

ตวับ่งชี ้TQF ขอ้ 1 – 5 ตอ้งด าเนินการทุก
ตวั 

มกีารด าเนินการครบทัง้หา้ขอ้แรก และสามารถด าเนินการ
ไดค้รบทุกตวับ่งชี ้
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สรปุผลการด าเนินงานหมวดท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน ส านักทดสอบทางการศึกษาและ
จติวทิยา หลกัสตูรปรบัปรุงเมื่อ พ.ศ.2555 ไดร้บัอนุมตัใิหเ้ปิดรบันิสติเมื่อปีการศกึษา 2555 ทัง้นี้ไดเ้ริม่เปิดการ
เรยีนการสอนเมื่อปีการศกึษา 2558 เป็นปีแรก ซึง่จะครบรอบการปรบัปรุงหลกัสตูรในปีการศกึษา 2560 ในปี
การศกึษา 2558 มนิีสติทีก่ าลงัศกึษาอยู ่จ านวน 9 คน ประกอบดว้ย นิสติทีเ่ริม่เขา้ศกึษาภาคตน้ จ านวน 6 คน 
และภาคปลาย จ านวน 3 คน ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2558 สรุปไดว้่า หลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวทิยาการการประเมนิด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานครบทุกขอ้ 
 

 เกณฑก์ารประเมิน ผลประเมิน 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
2 คุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
3 คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร  
4 คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อน  
5 คุณสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั  
6 คุณสมบตัขิองอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี  
7 คุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ ์  
8 การตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเรจ็การศกึษา  
9 ภาระงานอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์  
10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดบับัณฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอย่างต่อเน่ืองและ

สม ่าเสมอ 
 

11 การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด  
12 การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสตูร

และการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
EV_58_1.1_1 การปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาการการประเมนิ 

(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) ส านักทดสอบทางการศึกษาและจติวทิยา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

EV_58_1.1_2 เอกสารสรุปประสบการณ์ดา้นการวจิยัของอาจารย ์
EV_58_1.1_3 บนัทกึขอ้ความ ศธ 0519.15.01/480 วนัที ่12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอเสนอ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ส านักทดสอบทาง
การศกึษาและจติวทิยา ประจ าปีการศกึษา 2559 ของหลกัสูตรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวทิยาการการประเมนิ 
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หมวดท่ี 2 
บณัฑิตและนิสิต 

 
คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับง่ช้ีท่ี 2.1)       

 -หลกัสตูรเริม่เปิดการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2558 เป็นปีแรก จงึขอยกเวน้ไมร่บัการประเมนิ- 
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การรบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.1) 

- การรบันิสิต    
 การวางแผนการรบันิสิต (Plan) 
 ตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาการการประเมนิ ระบุไวว้่า ผูท้ีเ่ขา้เป็น
นิสติตอ้งเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัขัน้ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ ทุกสาขาวชิาและมคีุณสมบตัทิัว่ไปเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2554 หมวดที ่3 
ขอ้ที ่17 และก าหนดจ านวนทีค่าดว่าจะรบัเขา้ศกึษา ภาคเรยีนละไม่เกนิ 25 คน แต่ทัง้น้ีเน่ืองจากสภาพสงัคม
และเศรษฐกจิในปจัจุบนั พบว่า สถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดการศกึษาระดบับณัฑติศกึษามจี านวนเพิม่ขึน้มาก มี
การแข่งขนักนัเพื่อรบันิสตินักศึกษา ดงันัน้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรฯ พจิารณาเห็นว่าวธิีการรบันิสติ
จ าเป็นต้องมกีารปรบัเปลี่ยนเพื่อใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลง (วาระการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรที ่
4.3 ครัง้ที ่3/2558 วนัพฤหสับดทีี ่9 กรกฎาคม 2558)  ดงัน้ี 
 

กระบวนการ เดิม ใหม่ 
1. การประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร มกีารประชาสมัพนัธบ์างสว่น มกีารประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก ดว้ย

รปูแบบทีห่ลากหลาย เชน่ 
- การแจกแผน่พบัประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูรฯ 

- จดัท าป้ายโฆษณาหลกัสตูรฯ 
- เวบ็ไซตข์องส านกัทดสอบทาง
การศกึษาและจติวทิยา 

2. การสอบขอ้เขยีน สอบขอ้เขยีน  
สอบวชิาภาษาองักฤษ  
สอบสมัภาษณ์วชิาการ 

สอบวชิาภาษาองักฤษ 
สอบสมัภาษณ์วชิาการ 
(EV_58_3.1_1) 
(EV_58_3.1_2) 

3. การก าหนดจ านวนรบัทีจ่ะเปิดสอน หากไมถ่งึจ านวนทีเ่ปิดรบัจะ
ไมม่กีารเรยีนการสอน 
 

เปิดสอนเพือ่พฒันาอาจารย์
ผูส้อนแมว้า่นิสติจะไมค่รบตาม
จ านวนทีเ่ปิดรบั 
(EV_58_3.1_3) 

 การด าเนินงาน (Do) 
 จากการเปลีย่นแปลงกระบวนการรบันิสติขา้งตน้ท าใหม้นิีสติทีร่บัเขา้ศกึษาในภาคตน้ ปีการศกึษา 
2558 จ านวน 6 คน และภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 จ านวน 3 คน (EV_58_3.1_4) 

ปีการศึกษา จ านวนผูส้มคัร จ านวนผูท่ี้สอบผา่น จ านวนผูเ้ข้าศึกษา 
1/2558 7 5 5+1* 

*1 คนมาจากขึน้บญัชรีอไวเ้มือ่ปีการศกึษา 1/2557 (รอบที ่2) 
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 การประเมินหรือตรวจสอบ (Check) 
 จากตารางขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่า ผลจากการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรท าใหไ้ดนิ้สติทีเ่ขา้มาสมคัรเรยีนในปี
การศกึษา 1/2558 จ านวน 7 คน จากนัน้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรร่วมกนัประเมนิกระบวนการ
ประชาสมัพนัธแ์ละใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแนวทางการประชาสมัพนัธ์ (วาระการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรที ่4.3 ครัง้ที ่3/2558 วนัพฤหสับดทีี ่9 กรกฎาคม 2558)  ดงัน้ี 
 1. เพิม่การประชาสมัพนัธท์างเวบ็ไซตส์ านกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา 
 2. มอบหมายใหค้ณาจารยท์ีไ่ปใหบ้รกิารวชิาการน าแผ่นพบัประชาสมัพนัธแ์จกกบัผูเ้ขา้รบัการบรกิาร
วิชาการด้วย เช่น การเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ตามหน่วยงานที่เชิญคณาจารย์ของส านักทดสอบทาง
การศกึษาและจติวทิยา เป็นตน้ 
 3. เพิม่การสง่แผน่พบัประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรกบัโรงเรยีนในเขตกรงุเทพมหานคร 
  
 การปรบัปรงุ (Action) 
 ผูป้ระสานงานหลกัสตูรไดด้ าเนินการโดยประสานงานกบัผูจ้ดัท าเวบ็ไซตส์ านกัทดสอบทางการศกึษาและ
จติวทิยาใหน้ าขอ้ความประชาสมัพนัธ์วางไวห้น้าเวบ็ไซต์ที่ผูเ้ขา้ถงึเวบ็ไซต์เข้าถึงได้ง่าย จากนัน้ส่งแผ่นพบั
ประชาสมัพนัธ์ จ านวน 400 ฉบบั ให้แก่โรงเรยีนในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีคณาจารย์ยงัได้
ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรเมือ่ไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ผลจากการปรบัปรุงการด าเนินงานท า
ใหม้ผีูส้มคัรในรอบปีการศกึษา 2/2558 จ านวน 6 คน และมผีูเ้ขา้ศกึษาจ านวน 3 คน รายละเอยีดดงัน้ี 
 

ปีการศึกษา จ านวนผูส้มคัร จ านวนผูท่ี้สอบผา่น จ านวนผูเ้ข้าศึกษา 
2/2558 6 3 3 

 
 สรปุ การรบันิสติของหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาการการประเมนิมกีารด าเนินงานทัง้ 
4 กระบวนการ ไดแ้ก่ (1) การวางแผนการรบันิสติ (Plan) โดยก าหนดระบบและกลไกการรบันิสติทีแ่สดงถงึ
คุณสมบตัขิองผูส้มคัร (2) การด าเนินงาน (Do) มกีารด าเนินงานการรบันิสติตามระบบกลไกทีว่างไวท้ าใหไ้ด้
นิสติเขา้เรยีนในปีการศกีษา 1/2558 (3) การตรวจสอบ (Check) คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดต้รวจสอบ
การด าเนินงานพบวา่ มปีญัหาเกีย่วกบัจ านวนนิสติยงัไมถ่งึเป้าหมายจงึไดว้เิคราะหป์ญัหาและสาเหตุของปญัหา
และใหข้อ้เสนอแนะ (4) การปรบัปรุง (Action) พบว่า หลกัสตูรไดม้กีารด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะของคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสูตร เช่น เพิม่การประชาสมัพนัธ์ ปรบัปรบัเวบ็ไซต์ เป็นต้น ท าใหไ้ดผู้้สมคัรเรยีนอย่าง
ต่อเน่ืองในปีการศกึษา 2/2558  
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- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

การวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (Plan) 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรวางระบบการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา โดยก าหนดใหม้กีารจดั

โครงการเตรยีมความพรอ้มนิสติก่อนเขา้ศกึษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาการการประเมนิ 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหนิ้สติมคีวามรูค้วามสามารถพืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการเรยีนจนจบการศกึษาตามระยะเวลา
ทีห่ลกัสตูรก าหนด ส าหรบัการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาม ี2 สว่น ไดแ้ก่  

(1) มหาวทิยาลยัจดัใหเ้ป็นโครงการปฐมนิเทศนิสติ เพื่อใหนิ้สติรบัทราบขอ้มลูการเรยีนตลอดจนการ
วางแผนการเรยีนใหจ้บการศกึษาตามระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก าหนด  

(2) คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเป็นผูจ้ดั โดยมวีเิคราะห์ปจัจยัที่ส่งผลต่อการจบหลกัสูตรตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด ไดแ้ก่ ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการประเมนิ การวางแผนการเรยีนในหลกัสตูร ความสมัพนัธ์
อนัดรีะหวา่งนิสติ บุคลากร และคณาจารย ์การไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัหลกัสตูร  ความพรอ้มใจการเรยีน และความ
มุ่งมัน่ในการเรยีน จากนัน้น าปจัจยัเหล่าน้ีมาออกแบบกิจกรรมให้นิสติได้ท าร่วมกนั (EV_58_3.1_5) 
(EV_58_3.1_7) นอกจากน้ีคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรแนะน าใหนิ้สติลงทะเบยีนรายวชิาภาษาองักฤษของ
บณัฑติวทิยาลยั เพือ่เพิม่สมรรถนะการอา่นบทความวชิาการ และการสบืคน้งานวจิยั 

(3) ก าหนดใหม้กีารวเิคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาความสามารถทางการประเมนิของนิสติ
ก่อนเขา้ศกึษาจากผลการสอบวชิาเฉพาะของสาขาวชิา การสอบภาษาองักฤษและการสอบสมัภาษณ์วชิาการ 

การด าเนินงาน (Do) 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพฒันาความสามารถทางการ

ประเมินของนิสิตจากผลการสอบวิชาเฉพาะของสาขาวิชา การสอบภาษาองักฤษ และการสอบสมัภาษณ์
วชิาการ พบว่า นิสติมคีวามต้องการจ าเป็นเกีย่วกบัความรูพ้ืน้ฐานและมโนทศัน์เบื้องต้นเกี่ยวกบัการประเมนิ 
จ านวน 6 คน (ใหม้กีารจดัโครงการเตรยีมความพรอ้มนิสติ) และนิสติอกี 2 คนมคีวามตอ้งการจ าเป็นในการ
พฒันาดา้นภาษาองักฤษ (แนะน าใหนิ้สติลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษเพิม่ขึน้ตามทีม่หาวทิยาลยัจดั) 

ส าหรบัการด าเนินงานการเตรยีมความพรอ้มของนิสติจดัขัน้ในวนัที ่วนัที ่15 สงิหาคม 2558 โดยมี
กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้พื้นฐานและมโนทศัน์ทางด้านการประเมินโดยวิทยากรภายนอกคือ                 
รองศาสตราจารย ์ดร.สมสรรก ์วงษ์อยูน้่อย และกจิกรรมในช่วงบ่ายจะเป็นการเตรยีมความพรอ้มทางการเรยีน 
ไดแ้ก่ การแนะน าการสบืคน้บทความวจิยัในฐานขอ้มูลระดบัชาติและนานาชาต ิการจดัสรรเวลาในการเรยีน 
การวางแผนการเรยีนรายวชิา 

การตรวจสอบ (Check) 
 คณะท างานของโครงการเตรยีมความพร้อม คณะท างานโครงการเตรยีมความพร้อมนิสติก่อนเขา้

ศกึษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาการการประเมนิได้ก าหนดวตัถุประสงค์การประเมนิ 2 
ประการ ไดแ้ก่ (1) เพื่อศกึษาความคดิเหน็และความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อโครงการเตรยีมความ
พรอ้มนิสติ และ (2) เพื่อประเมนิประสทิธผิลของการจดัโครงการเตรยีมความพรอ้มนิสติ ตลอดจนก าหนดตวั
บ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมนิความส าเรจ็ 4 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ (1) รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการทีม่คีวามรูค้วาม
เขา้ใจพืน้ฐานเรือ่งการประเมนิ (2) คะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็ของนิสติเกีย่วกบัการไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัหลกัสตูร 
การวางแผนการเรยีน ความพรอ้มในการเรยีน และความมุ่งมัน่ในการเรยีน (3) คะแนนเฉลี่ยความคดิเหน็
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เกีย่วกบัการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างนิสติ บุคลากร และคณาจารย ์และ (4) คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจใน
ภาพรวมต่อการบรหิารจดัการโครงการ (EV_58_3.1_6) 

ผลประเมนิการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา พบว่า ทุกตวับ่งชี้มผีลประเมินในระดบัดแีละบรรลุ
เป้าหมาย สะทอ้นใหเ้หน็ว่า โครงการเตรยีมความพรอ้มของนิสติจดัไดต้รงตามความต้องการของนิสติและมี
ประสทิธผิล ดงันัน้ ควรจดัใหม้โีครงการในลกัษณะเช่นน้ีในปีต่อไป ทัง้น้ีควรเพิม่เวลาหรอืกจิกรรมใหนิ้สติได้
ลองปฏบิตักิารสบืคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการเรยีนสาขาวทิยาการการประเมนิ  

การปรบัปรงุ (Action) 
จากขอ้เสนอแนะใน 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ (1) ควรจดัใหม้โีครงการในลกัษณะเช่นน้ีในปีต่อไป และ (2) ควร

เพิม่เวลาหรอืกจิกรรมใหนิ้สติไดล้องปฏบิตักิารสบืคน้ขอ้มูลจากฐานขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการเรยีนสาขาวทิยาการ
การประเมนิ คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมอบหมายใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาวชิาการจดัโครงการเตรยีมความ
พรอ้มกบันิสติในปีการศกึษา 2/2558 วนัที ่10 มกราคม 2559 โดยมกีารออกแบบกจิกรรมการด าเนินงานตาม
ขอ้เสนอแนะจากโครงการเตรยีมความพรอ้มครัง้ที ่1 ดงัตาราง  

กิจกรรม ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 
1. การบรรยายหัวข้อ “มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ประเมนิ” 

  

2. การท าความท าความรูจ้กันิสติ คณาจารย ์และหลกัสตูร   
3. การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัหลกัสตูร   
4. การวางแผนการเรยีนใหม้คีวามพรอ้มในการเรยีนระดบั
บณัฑติศกึษา 

  

5. การสบืคน้ขอ้มลูงานวจิยัจากฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิ   
(เพ่ิมกิจกรรม workshop ซ่ึงได้รบั

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครัง้ท่ี 1) 
6. การรบัขวญัและตอ้นรบันิสติใหม ่   
 
 จากตารางขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่า กจิกรรมของโครงการเตรยีมความพรอ้มในครัง้ที ่1 และ 2 มเีน้ือหา
ของกจิกรรมไม่แตกต่างกนั แต่ในครัง้ที ่2 เพิม่กจิกรรม workshop ในการฝึกสบืคน้ขอ้มูลงานวจิยัจาก
ฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิซึง่เป็นผลจากการน าขอ้เสนอแนะของการประเมนิโครงการเตรยีมความพรอ้มครัง้ที ่
1 มาปรบัปรงุกจิกรรมการเตรยีมความพรอ้ม 
 สรุป การเตรยีมความพรอ้มของหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาการการประเมนิมกีาร
ด าเนินงานทัง้ 4 กระบวนการ ไดแ้ก่ (1) การวางแผนการเตรยีมความพรอ้ม (Plan) โดยก าหนดระบบและกลไก
การเตรยีมความพรอ้มและการวเิคราะหค์วามต้องการจ าเป็น (needs) (2) การด าเนินงาน (Do) มกีารจดั
โครงการเตรยีมความพรอ้มของนิสติปีการศกึษา 1/2558 ตามผลการวเิคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็น (3) การ
ตรวจสอบ (Check) พบว่า มขีอ้เสนอแนะใหด้ าเนินงานต่อไปและเพิม่การฝึกปฏบิตักิารสบืคน้ขอ้มลู (4) การ
ปรบัปรุง (Action) พบว่า ก าหนดใหม้กีารจดัโครงการเตรยีมความพรอ้มของนิสติที่เขา้ศกึษาปีการศกึษา 
2/2558 และเพิม่กจิกรรมฝึกปฏบิตักิารสบืคน้ขอ้มลูในฐานขอ้มลูระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
EV_58_3.1_1 ประกาศมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เรือ่ง การรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็น

นิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ ประจ าปีการศกึษา 2558 (รอบที ่1) 
EV_58_3.1_2 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคปลาย 

(รอบที ่1) 
EV_58_3.1_3 แผนการรบัการรบันิสติและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระยะ 5 ปี 
EV_58_3.1_4 รายงานสถติกิารสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ ประจ าปีการศกึษา 1/2558 ระดบั

ปรญิญาโท รอบที ่1 กบั 2 และประจ าปีการศกึษา 2/2558 รอบที ่1  
EV_58_3.1_5 โครงการเตรยีมความพรอ้มนิสติก่อนเขา้ศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวทิยาการการประเมนิ ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 
EV_58_3.1_6 ผลการประเมนิโครงการเตรยีมความพรอ้มนิสติก่อนเขา้ศกึษาหลกัสตูร                  

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาการการประเมนิ ประจ าปีการศกึษา 2558 
วนัเสารท์ี ่15 สงิหาคม 2558 

EV_58_3.1_7 โครงการเตรยีมการเตรยีมความพรอ้มนิสติก่อนเขา้ศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวทิยาการการประเมนิ ประจ าปีการศกึษา 2558 (ส าหรบันิสติ
รุน่ที ่8) 

EV_58_3.1_8 ผลการประเมนิโครงการเตรยีมพรอ้มนิสติก่อนเขา้ศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวทิยาการการประเมนิ ประจ าปีการศกึษา 2558 วนัเสารท์ี ่10 
มกราคม 2559 
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การส่งเสริมและพฒันานิสิต  (ตวับง่ช้ีท่ี 3.2) 

- การควบคมุดแูลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ ์แก่บณัฑิตศึกษา 
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรวางระบบและกลไกในการควบคุมดูแลการใหค้ าปรกึษาปรญิญานิพนธ์
แก่บณัฑติศกึษา ดงัน้ี (1) จดัใหม้อีาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการในการใหค้ าปรกึษาทางดา้นวชิาการ ช่วยเหลอื
ทางการเรยีน ตลอดจนแนะน าในการศกึษาและคน้ควา้เกี่ยวกบัหวัขอ้ปรญิญานิพนธ์ (2) เปิดช่องทางและ
โอกาสใหนิ้สติมเีวลาในการขอค าปรกึษาจากคณาจารยใ์นช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ การพบปะนิสติ ทางสื่อออนไลน์ 
(3) การสนบัสนุนใหนิ้สติคน้หาหวัขอ้ปรญิญานิพนธท์ีส่นใจจากการเรยีนในรายวชิาต่างๆ ตลอดจนน าหวัขอ้ที่
สนใจมาเป็นกิจกรรมรายงานเดี่ยวหรือรายงานกลุ่มได้ ส าหรบัระบบและกระบวนการควบคุมดูแลการให้
ค าปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา มกีารวางแผนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
ระบบและกระบวนการควบคมุดแูล
การให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ ์แก่

บณัฑิตศึกษา 
ช่วงเวลา ผลด าเนินงาน 

ขัน้ตอนท่ี 1  
การจดัท ารายงานการศึกษาค้นคว้า 
(concept paper)  
วตัถุประสงค์เพื่อให้นิสติมคีวามรู้ลึกใน
เรื่องที่สนใจ และสืบค้นงานวิจัยใน
ประเทศและต่างประเทศส าหรับเป็น
สารสนเทศในการก าหนดประเดน็ทีส่นใจ
ท าวจิยั 

ภาคเรยีนที ่1  
ชัน้ปีที ่1 

นิสติจดัท ารายงานการศกึษาคน้ควา้ในประเดน็ที่
สนใจเกี่ยวกับแนวคิดการประเมินในรายวิชา 
EV521 หลกัการ รปูแบบ และทฤษฎกีารประเมนิ 
โดยให้นิสิตค้นคว้างานวิจัยทัง้ ในไทยและ
ต่างประเทศจากนัน้สงัเคราะหป์ระเดน็ที่สนใจใน
การท าปรญิญานิพนธ ์(EV_58_3.2_1) 

ขัน้ตอนท่ี 2 
การจัดท าเค้าโครงปริญญานิพนธ ์
รอบท่ี 1 
วตัถุประสงค์เพื่อให้นิสติจดัท าเค้าโครง
ปรญิญานิพนธ์ และมคีวามเข้าใจอย่าง
ลุ่มลกึในประเดน็วจิยัทีต่นสนใจ 
  
 

ภาคเรียนที่  2 
ชัน้ปีที ่1 

นิสติน าเสนอผลการศกึษาค้นคว้า ตลอดจนการ
ซกัถามเพื่อประเมนิความรูท้ีนิ่สติว่า มคีวามรูช้ดั
แจง้ในสิง่ทีศ่กึษาคน้ควา้หรอืไม ่และคณาจารยใ์ห้
ข้อเสนอแนะ ในรายวิชา สมัมนาการประเมิน 
ทัง้น้ีในรายวิชาน้ีเมื่อคณาจารย์ประเมนิความรู้
ของนิสิตจากนัน้ให้นิสติจดัท าเค้าโครงปรญิญา
นิพนธน์ าเสนอต่อคณาจารย ์ซึง่ในรายวชิาน้ีนิสติ
จะไดเ้คา้โครงปรญิญานิพนธ์ (EV_58_3.2_2) 
จากนัน้เลขานุการคณะกรรมการการบริหาร
หลักสูต ร ให้ นิ สิตติดต่ ออาจารย์ที่ ป รึกษา
วทิยานิพนธ์หลกัและที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
จากนัน้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
เสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณาความเหมาะสมและ
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช าญ ข อ ง อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า 
(EV_58_3.2_3) 
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ระบบและกระบวนการควบคมุดแูล
การให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ ์แก่

บณัฑิตศึกษา 
ช่วงเวลา ผลด าเนินงาน 

ขัน้ตอนท่ี 3  
โครงการพฒันาศกัยภาพการวิจยัและ
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
วตัถุประสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพวจิยั
นิ สิตส าหรับ ไป ใช้พัฒนา เค้ า โค ร ง
ปรญิญานิพนธ์ใหม้คีุณภาพดขีึน้ และ
เน้นฝึกทักษะการน าเสนอเค้าโครง
ปรญิญานิพนธ ์และการเรยีนรูร้ว่มกนั 

ปิดภาคเรยีน คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรจดัโครงการพฒันา
ศักยภาพการวิจัยและทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที ่21 โดยมเีป้าหมายหลกัคอื การพฒันา
ศกัยภาพการวจิยัใหนิ้สติสามารถเขยีนเคา้โครง
ปริญญานิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพ และมีการ
น า เ สนอ เค้ า โค ร งปริญญา นิพนธ์  แล ะ ให้
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกและคณาจารยข์องหลกัสตูร
วพิากษ์และใหข้อ้เสนอแนะ (EV_58_3.3_4) 

ขัน้ตอนท่ี 4  
การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ ์

ภาคเรียนที่  1 
ชัน้ปีที ่2 

ส าหรบัเคา้โครงปรญิญานิพนธท์ีม่คีุณภาพ จะให้
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ์
และใหส้อบป้องกนัเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์

ข้อตอนท่ี 5  
การติดตามความก้าวหน้าของการ
จดัท าวิทยานิพนธ ์
เพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานเก็บ
รวบรวมขอ้มลูวทิยานิพนธใ์หเ้ป็นไปตาม
แผน 

หลัง จ ากสอบ
เ ค้ า โ ค ร ง
ปรญิญานิพนธ ์

นิ สิ ต จ ะ ต้ อ ง เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์โดยจดัเวลาให้
น าเสนอเป็นกลุ่ม และเสนอเป็นรายบุคคลกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา ทัง้ น้ี นิสิตจะต้องค านึงถึง
ระยะเวลาในการขอจริยธรรมในการวิจัย การ
ตีพิมพ์ผลงาน และระยะเวลาการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู 

ขัน้ตอนท่ี 6 
ภาคเรียนท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 2 นิสิตสอบ
ปริญญานิพนธ ์

ภาคเรียนที่  2 
ชัน้ปีที ่2  

นิสิตจะต้องก าหนดเป้าหมายการสอบปริญญา
นิพนธ์ใหท้นัเวลาตามแผนของเค้าโครงปรญิญา
นิพนธท์ีก่ าหนด  

 
 ส าหรบัผลการด าเนินงานเกีย่วกบัการใหค้ าปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ก่นิสติ ไดด้ าเนินงานมาถงึขัน้ตอนที ่
3 ซึง่นิสติทุกคนมอีาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัและร่วมเพื่อในการดูแลและใหค้ าปรกึษาครบทุกคนแลว้ 
ตลอดจนนิสติไดป้รกึษาอาจารยไ์ดห้ลายช่องทาง ไดแ้ก่ การพบปะ การส่งงานทางเมลล์ การตดิตามงานทาง
ไลน์ การโทรศพัทพ์ดูคุยสือ่สาร เป็นตน้ 
 ในสว่นของการประเมนิกระบวนการด าเนินงานพบว่า นิสติในปีการศกึษา 2558 ทุกคนไดด้ าเนินงาน
ตามเป้าหมายครบถ้วน ในระหว่างการด าเนินงานพบว่า จุดทีค่วรพฒันาของนิสติคอื ควรมกีารฝึกการอา้งองิ
ตัง้แต่ภาคเรยีนที ่1 ชัน้ปีที ่1 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรจงึเสนอใหม้กีารจดัการเรียนการสอนในหวัขอ้นี้ใน
รายวชิากระบวนทศัน์การแสวงหาความรูค้วามจรงิ เพื่อเป็นการพฒันาระบบการพฒันาสง่เสรมินิสติในรุน่ต่อไป
มสีมรรถนะตามเป้าหมายของหลกัสตูร  
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- กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการการประเมนิ ในปีการศกึษา 2558 เพื่อใหนิ้สติมี
ความรูค้วามสามารถตามหลกัสตูรและมทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ตลอดจนมทีกัษะการวจิยัทีส่ามารถ
สร้างองค์ความรู้ทางด้านการประเมนิได้ คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวทิยาการการประเมนิ จงึเหน็ความส าคญัของการพฒันานิสติและการจดักจิกรรมใหนิ้สติในช่วงปิดภาค
เรยีน เพื่อใหนิ้สติมศีกัยภาพเป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสูตร ตลอดจนมคีวามสามารถทางด้านการวจิยัที่
เพิม่ขึน้ และสามารถส าเรจ็การศกึษาตามระยะเวลาทีห่ลกัสตูรก าหนดให ้(EV_58_3.2_4) (EV_58_3.2_5) 
  
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
EV_58_3.2_1 เอกสารสรุปรายชื่อรายงานการศกึษาคน้ควา้ (concept paper) ของนิสติ รุน่ 7.1 
EV_58_3.2_2 มคอ.5 สมัมนาการประเมนิ 
EV_58_3.2_3 รายงานการประชุม 
EV_58_3.2_4 โครงการการพฒันาศกัยภาพนิสติและทกัษะนิสติในศตวรรษที ่21 
EV_58_3.2_5 โครงการเพิม่ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวทิยาการการประเมนิ 

ประจ าปีการศกึษา 2558 
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ผลท่ีเกิดกบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.3) 

ข้อมลูนิสิต  
ปีการศึกษาท่ี

รบัเข้า  
 

จ านวน
รบัเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่
ละปีการศึกษา 

ร้อยละการคงอยู่ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ปี 1/2558 6 6 6 N/A 100 
ปี 2/2558 3 3 3 N/A 100 

อตัราการคงอยู ่ =  จ านวนนิสติชัน้ปีที ่3 
                           จ านวนนิสติรบัเขา้ (ชัน้ปีที ่1) 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชดุข้อมลู 

 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  
 เน่ืองจากนิสติทีเ่ขา้ศกึษาปีการศกึษา 2558 มจี านวน 9 คน ท าใหค้ณาจารยส์ามารถดูแลนิสติอย่าง
ใกลช้ดิเป็นปจัจยัส าคญัประการแรกทีค่วบคุมได ้แต่ระหวา่งการศกึษาทัง้น้ีหลกัสตูรน้ีเป็นภาคนอกเวลาราชการ  
นิสติทีเ่รยีนทุกคนตอ้งท างาน ท าใหนิ้สติตอ้งบรหิารจดัการเวลาเรยีนและท างานใหส้มดุล ระหว่างเรยีนในแต่ละ
รุน่จะมนิีสติทีม่ปีญัหาในการบรหิารจดัการเวลาเรยีนกบัการท างาน ซึง่ไดแ้กไ้ขโดยใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ
ใหก้ารช่วยเหลอืใหค้ าปรกึษาและแกป้ญัหา เช่น ในเรื่องเวลาเรยีน แรงจงูใจในการเรยีน ความรูใ้นบางรายวชิา 
เป็นตน้  

 

จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา 

 หลกัสตูรเริม่เปิดการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2558 เป็นปีแรก จงึไมม่ผีูส้ าเรจ็การศกึษา 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส าเรจ็การศึกษา  
 หลกัสตูรเริม่เปิดการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2558 เป็นปีแรก ยงัไมม่ผีูส้ าเรจ็การศกึษา 

* 100 
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ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2558  เทา่กบั 4.50  (EV_58_3.3_1) 
           (EV_58_3.3_1) 
 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2557  เทา่กบั ไมม่ขีอ้มลู 
 ผลการประเมนิความพงึพอใจของนิสติ  ในปีการศกึษา 2556  เทา่กบั ไมม่ขีอ้มลู 
 

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการการประเมนิ ให้นิสติประเมนิความพงึพอใจ
เกีย่วกบัหลกัสตูร โดยมแีนวโน้มผลการประเมนิ ยงัไมส่ามารถประเมนิแนวโน้มได ้ 

 

การจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจดัการข้อร้องเรียน 
ไมม่ ี
 

 

 
รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
EV_58_3.3_1 แบบสอบถามเกีย่วกบัหลกัสตูร 
EV_58_3.3_2 ผลการประเมนิความพงึพอใจ 
EV_58_3.3_3 ชอ่งทางรายงานขอ้รอ้งเรยีนของนิสติ 
 
สรปุผลการด าเนินงานหมวดท่ี 2 บณัฑิตและนิสิต 

องคป์ระกอบ คะแนนผลประเมิน 
3.1 การรบันิสติ 3.00 
3.2 การสง่เสรมิและพฒันานิสติ 3.00 
3.3 ผลทีเ่กดิกบันิสติ 2.00 

คะแนนเฉล่ียหมวดท่ี 2 บณัฑิตและนิสิต 2.67 
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หมวดท่ี 3 
อาจารย ์

การบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.1) 

- ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมินมีการ
เปลีย่นแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร เนื่องจากมผีูท้ีเ่กษยีณอายรุาชการ จ านวน 1 คน และยา้ยสงักดั จ านวน 2 
คน แต่ไดแ้ต่งตัง้อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเพิม่เตมิจนครบ 5 คน ดว้ยกระบวนการดงัต่อไปน้ี 
 1. วิเคราะห์ คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นตามมาตรฐานก ากับ
หลกัสตูร โดยก าหนดแนวทางคดัเลอืกดงัน้ี 
  1.1 มคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก 
    1.2 มศีกัยภาพสงูในการผลติผลงานทางวชิาการและไดร้บัการยอมรบั 
  1.3 มคีวามมุง่มัน่ในการท างานบรหิารหลกัสตูรฯ 
  1.4 มคีวามเป็นผูน้ า และการท างานเป็นทมี 
 2. เสนอชื่อผูท้ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหค้ณะกรรมการประจ าส านกัทดสอบพจิารณาเหน็ชอบ 
 3.เสนอขอปรบัเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา เพือ่รบัทราบและใหค้วามเหน็ชอบ (EV_58_4.1_1) 
 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปจัจุบนัประกอบดว้ย 
 
ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คณุวฒิุการศึกษา สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

1 รศ.ดร.สทุธวิรรณ  
พรีศกัดิโ์สภณ* 

กศ.บ. (คณติศาสตร)์, 2523 
กศ.ม. (การวดัผลการศกึษา), 2529 
กศ.ด. (การทดสอบและวดัผลการศกึษา), 2546 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พษิณุโลก 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

2 อ.ดร. อจัศรา ประเสรฐิสนิ วท.บ. (ฟิสกิส)์, 2544 
ศศ.ม. (จติวทิยาพฒันาการ), 2547 
ค.ด. (วธิวีทิยาการวจิยัการศกึษา), 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3 อ.ดร. เรอืงเดช ศริกิจิ ค.บ. (คณติศาสตร)์, 2545 
ค.ม. (การวจิยัทางการศกึษา), 2547 
ค.ด. (การวดัและประเมนิผลการศกึษา), 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

4 อ.ดร. ปิยพงษ ์คลา้ยคลงึ ศศ.บ. (การประถมศกึษา), 2549 
ค.ม. (วจิยัการศกึษา), 2551 
ค.ด. (การวดัและประเมนิผลการศกึษา), 2556 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

5 อ.ดร.อุไร  จกัษต์รมีงคล กศ.บ. (การประถมศกึษา), 2533 
ศษ.ม. (วจิยัและประเมนิการศกึษา), 2537 
กศ.ด. (การทดสอบและวดัผลการศกึษา), 2545 

มหาวทิยาลยับรูพา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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- ระบบการบริหารอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 เน่ืองจากการเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตร จะต้องมคีุณสมบตัิตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้แก่ การมี
คุณวุฒปิรญิญาเอก การด ารงต าแหน่งทางวชิาการ การผลติผลงานทางวชิาการ การเขยีนบทความทางวชิาการ 
โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตอ้งมคีุณสมบตัติ่าง ๆ ครบถว้นตามเกณฑท์ีก่ าหนด  
 ส าหรบัในคุณสมบตักิารมคีุณวุฒปิรญิญาเอกนัน้ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้ 5 คน มคีุณสมบตัขิอ้
น้ีทุกคน แต่ในคุณสมบตัอิื่นนัน้ตอ้งใชคุ้ณลกัษณะประจ าตวัของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอนัไดแ้ก่ ศกัยภาพใน
การผลติผลงานทางวชิาการและไดร้บัการยอมรบั และความมุง่มัน่ในการท างานบรหิารหลกัสตูรฯ ซึง่ปจัจุบนัมี
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรจ านวน 3 คนทีไ่ดด้ าเนินการยืน่ขอต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 
 นอกจากการพฒันาตนเองเพื่อใหม้คีุณสมบตัติามขอ้ก าหนด อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรยงัมหีน้าที่
ท างานบรหิารหลกัสตูรฯ ใหพ้ฒันาขึน้ (EV_58_4.1_1) ดงัน้ี 
 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ กระบวนการ 
1. เลขานุการหลกัสตูร ผลัดเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการหลกัสตูรฯ อยา่งน้อย 2 ปี  
2. กรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการ ก าหนดใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตรจ านวนอย่างน้อย 2 คน 

ท าหน้าที่เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์วิชาการส าหรับ
คดัเลอืกนิสติเขา้ศกึษา 

3. เขา้รว่มการประชุมทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หลกัสตูรและการเรยีนการสอน 

ก าหนดใหอ้าจารย์ประจ าหลกัสตูรมสี่วนร่วมในการเขา้รว่ม
กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด เพื่อเพิ่มพูน
ความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการพฒันาหลกัสตูร 

4. คณะกรรมการประจ าหลกัสตูร ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทัง้ 5 คนเป็นคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร และเข้าร่วมประชุมพิจารณา
ขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ ในการประชุมทุกครัง้ 

 
 หน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร (EV_58_4.1_2) มดีงัน้ี 
 1. บรหิารหลกัสตูรและการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตาม มคอ.2 
 2. ด าเนินการการจดัท า มคอ. 3 – 7 
 3. ด าเนินการทวนสอบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนของนิสติของทุกรายวชิาของหลกัสตูร 
 4. ประเมนิผลรายวชิา ประเมนิผลการสอนของอาจารยแ์ละสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้การประเมนิผล
หลกัสตูร และการประเมนิผลบณัฑติ 
 5. พฒันาหลกัสตูรและอาจารย ์
 6. ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระบบการประกนัคุณภาพของหลกัสตูร 
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- ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรมกีารก าหนดใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสตูรและรวมไปถงึอาจารยผ์ูส้อนตอ้ง
มกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองทัง้ในเรื่องของศาสตร์ทางด้านการประเมนิรวมไปถึงความสามารถในการ
จดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยในปีการศกึษา 2558 มกีารจดัโครงการการจดัการความรูเ้รื่อง
เกี่ยวกบัแนวการจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 2 ครัง้ โดยทัง้ 2 ครัง้เป็นการเชญิผูท้รงคุณวุฒมิา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดและวิธีการต่างๆในการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยผลการจดั
โครงการดงักล่าวกท็ าใหไ้ดแ้นวปฏบิตัทิีด่ทีีเ่ป็นขอ้สรุปรว่มกนัของคณาจารยท์ี่เกีย่วขอ้งทุกคน (EV_58_4.1_3) 
 นอกจากน้ีทางส านักทดสอบทางการศึกษาและจติวทิยายงัมแีนวทางที่จะกระตุ้นให้อาจารย์ประจ า
หลกัสตูรไดพ้ฒันาตนเอง ไดแ้ก่ การระบุระยะเวลาทีต่อ้งยืน่เสนอขอต าแหน่งผลงานทางวชิาการของอาจารยแ์ต่
ละทา่น  การก าหนดใหอ้าจารยป์ระจ าหลกัสตูรเขา้อบรมในหวัขอ้ทีค่าดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนการสอน
และการพฒันาหลกัสูตร เช่น การแจ้งข่าวโครงการฝึกอบรมที่น่าสนใจในที่ประชุมประจ าส านักฯ หรอืการ
เกษียณหนังสือจากผู้บริหารระบุตัวบุคคลเมื่อเห็นว่ามีการจดัการประชุมหรือการอบรมที่น่าสนใจและมี
ประโยชน์ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเขา้ร่วมอบรมจากงบพฒันาบุคลากรสายวชิาการ  เป็นต้น ซึ่งท าให้
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไดเ้พิม่พูนความรูค้วามสามารถทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างานและน ามาประยุกต์ใชใ้นการ
เรยีนการสอนนิสติต่อไป 
 
- กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ กิจกรรม 

1 รศ.สทุธวิรรณ  พรีศกัดิโ์สภณ การจดัการความรู ้ครัง้ที ่2-3 
2 อ.อจัศรา  ประเสรฐิสนิ การจดัการความรู ้ครัง้ที ่2-3 
3 อ.เรอืงเดช  ศริกิจิ การจดัการความรู ้ครัง้ที ่2-3 
4 อ.ปิยพงษ์  คลา้ยคลงึ การจดัการความรู ้ครัง้ที ่2-3 
5 อ.อุไร  จกัษ์ตรมีงคล การจดัการความรู ้ครัง้ที ่2-3 

 
การปฐมนิเทศอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใหม่  

มอีาจารยป์ระจ าหลกัสตูรใหม ่จ านวน 0 คน 

การปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการจดัการเรยีนการสอน  ม ี      ไมม่ ี           

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
EV_58_4.1_1 การปรบัปรงุหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาการการประเมนิ 
EV_58_4.1_2 ค าสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที ่1660/2558 เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาและจติวทิยา ประจ าปีการศกึษา 2558 
EV_58_4.1_3 โครงการการจดัการความรู ้
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คณุภาพอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.2) 

ประเดน็ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพืน้ฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่วีุฒปิรญิญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีม่วีุฒปิรญิญาเอก  รอ้ยละ 100 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 5 คะแนน 

ประเดน็ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพืน้ฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 1 คน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าทีท่ีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละ 20 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 1.25 คะแนน 

ประเดน็ท่ี 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
เกณฑม์าตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน ้าหนกัของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีต่พีมิพห์รอืเผยแพร่ 7.4 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่ต่อจ านวน
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 

รอ้ยละ 148 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
 

ล าดบั 

 
อาจารยป์ระจ า

หลกัสตูร 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

1 รศ.สทุธวิรรณ  
พรีศกัดิโ์สภณ 
 

Pirasaksopon, S. (2015). The equating analytical thinking ability of 
Mattayomsuksa 3 students using linear and true 
Score method. Journal of Teaching and Education, 4(2), 451-464. 

0.4 

2 อ.อจัศรา  
ประเสรฐิสนิ 

Prasertsin, U. (2015). Confirmatory Factor Analysis of Teacher’s Work for 
Integrating Research, Evaluation Measurement and Quality Assurance 
Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 2201 – 2206. 

1.0 

  อจัศรา ประเสรฐิสนิ. (2558). การประเมนิความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันา
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์8 ประการ ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา. วารสาร
บรรณศาสตร ์มศว, 8(2), 56-68. 

0.8 
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เกณฑม์าตรฐาน ผลการดาํเนินการ 
กลยทุธก์ารนําผลการทดสอบทางการศกึษาไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน. 
วารสารบรรณศาสตร ์มศว, 8(2), 69-82. 

  พนิดา วราสนุนัท,์ อจัศรา ประเสรฐิสนิ และสรญัญา ชสูกุล. (2558). การประเมนิ
ความตอ้งการจาํเป็นการนําผลการทดสอบทางการศกึษาไปใชใ้นการพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีน. วารสารศลิปากรศกึษาศาสตรว์จิยั, 7(2), 108-120.  

0.6 

  Tangwitoona, D. and Prasertsin, U. (2015). The Results of Creation and 
Quality Assessment Program Using Role Play the Development of 
Empathy in Kindergarten. Proceedings of International Conference of 
Education, Psychology, and Learning – Fall session (ICEPAL 2015-Fall), 
Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 203-214. 

0.4 

  Sangduangmasa, N., Prasertsin, U., and Surakarn, A. (2015). 
Psychological Experiences of Resilience and Emotional Coping in the 
Parents of Children with Cerebral Palsy. Proceedings of International 
Conference of Education, Psychology, and Learning – Fall session (ICEPAL 
2015-Fall), Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, 215-223. 

0.4 

  พนิดา วราสนุนัท,์ อจัศรา ประเสรฐิสนิ และสรญัญา ชสูกุล. (2558). การพฒันา
ตวับง่ชีก้ารนําผลการทดสอบทางการศกึษาไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตกาํแพงแสน ครัง้ที ่12, 1913-1921. 

0.2 

3 อ.เรอืงเดช   
ศริกิจิ 

Sirikit, R. (2015). A study of variables affecting on a quality 
assessment of mathematics subject by using value added 
analysis on timss 2011. Scholar, Assumption University, 7, (1), 
260-270. 

0.8 

4 อ.ปิยพงษ์  
คลา้ยคลงึ 

Suwimon Wongwanich, Chayut Piromsombat, Piyapong Khaikleng, & 
Kanit Sriklaub. (2015). Policy delivery strategies for education reform: A 
formative research and development. Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, 171, 1365 – 1372. 

1.0 

  Piyapong Khaikleng, Suwimon Wongwanich, Kanit Sriklaub, Haruthai 
Ajpru, & Sudpranorm Smuntavekin. (2015). A training module for 
evaluation capacity building of a health support organisation in Thailand. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, 1395 – 1399. 

1.0 

5 อ.อุไร  
จกัษ์ตรมีงคล 

  

ผลรวมคา่ถ่วงน้ําหนกั 7.4 
คดิเป็นรอ้ยละ 148 

(EV_58_4.2_1) 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
EV_58_4.2_1 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 

ผลท่ีเกิดกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.3)     

ตวับง่ช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 
การคงอยูข่องอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร    5 คน 5 คน 5 คน 3.00 
ความพงึพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร - - 4.80 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชดุข้อมลู 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
EV_58_4.3_1 แบบประเมนิความพงึพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
EV_58_4.3_2 ผลการประเมนิความพงึพอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 
สรปุผลการด าเนินงานหมวดท่ี 3 อาจารย ์

องคป์ระกอบ คะแนนผลประเมิน 
4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 2.00 
4.2 คุณภาพอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 3.75 
     4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอก 5.00 
     4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 1.25 
     4.2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 5.00 
4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 3.00 

คะแนนเฉล่ียหมวดท่ี 3 2.92 
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หมวดท่ี 4 
หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  

(การบริหารหลกัสตูร) 

สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 5.1) 

- การออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร 
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีารประชุมร่วมกนัวางแผนเพื่อออกแบบและก าหนดแนวทางบรหิาร
จดัการหลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดโดยค านึงถงึการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสตูรตอ้งเป็นสามารถ
พฒันาทกัษะทางดา้นการประเมนิโดยผ่านการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามเน้นหนักทัง้ทางดา้น
ทฤษฎี โดยต้องสามารถน าไปประยุกต์ใชเ้พื่อการปฏบิตัิการประเมนิไดอ้ย่างแทจ้รงิ (EV_58_5.1_1) โดยใน
ระหว่างที่มกีารจดัการเรยีนการสอนนัน้อาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิาไดม้กีารประชุมวางแผน พูดคุยกนัอยู่
เสมอเพื่อโดยจะเหน็ไดจ้ากการทีม่กีารบูรณาการการจดัการเรยีนการสอนใหม้คีวามเชื่อมโยงกนัทัง้วชิาทีเ่ป็น
ทฤษฎีและวชิาปฏบิตัโิดยมกีารสัง่งานนิสติเพื่อใหส้ามารถน าความรูใ้นวชิาทฤษฎีมาใชใ้นวชิาปฏบิตัไิดอ้ย่าง
แทจ้รงิ (EV_58_5.1_2) 

 

- การปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานัน้ๆ 
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อนใหค้วามส าคญัการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูรใหก้า้ว
ทนัความกา้วหน้าของแนวคดิทางดา้นการประเมนิโดยหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการ
การประเมนิ จะถงึก าหนดรอบการปรบัปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2559 ดงันัน้ช่วงเวลาก่อนทีจ่ะปรบัปรุง
หลกัสูตรกไ็ดใ้หก้ารสนับสนุนทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหลกัสตูรทัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน 
และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรในการพฒันาความรูท้างดา้นการประเมนิเพื่อใหม้คีวามทนัสมยั และเท่า
ทนัการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ทางด้านการประเมนิ ดงัจะเหน็ได้จากการจดัให้มกีารอบรมเพื่อพฒันาองค์
ความรูด้า้นการประเมนิโดยเชญิวทิยากรผูม้คีวามเชีย่วชาญทางดา้นการประเมนิมาใหค้วามรู ้ (EV_58_5.1_3) 
รวมไปถงึการสนับสนุนใหเ้ขา้ร่วมการประชุมวชิาการระดบัชาติ “การวดัผล ประเมนิผล และวิจยัสมัพนัธ์แห่ง
ประเทศไทย ครัง้ที่ 24” จดัโดยคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ระหว่างวนัที่ 27 – 29 
มกราคม 2559 (EV_58_5.1_4) 
 
การบริหารหลกัสตูร 

1. ปัญหาในการบริหารหลกัสตูร 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มีปญัหาในการบริหารจดัการ
หลกัสตูรทีช่ดัเจน คอืหลกัสูตรเพิง่จดัการเรยีนครัง้สอนเป็นปีแรกในปีการศกึษา 2558 หลงัจากการปรบัปรุง
หลกัสตูรไปในชว่งปีการศกึษา 2555 รวมไปถงึบุคลากรทีอ่ยูใ่นหลกัสตูรสว่นใหญ่เป็นอาจารยใ์หมท่ีเ่ขา้มาอยูใ่น
ส านักทดสอบหลงัจากทีห่ลกัสตูรไดป้รบัปรุงแลว้ ท าใหไ้ม่ไดเ้หน็ความเปลีย่นแปลงหรอืทีม่าทีไ่ปของหลกัสตูร
ตัง้แต่ในยคุเริม่แรก 
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 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสมัฤทธิผลตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

 จากปญัหาทีค่ณาจารยส์ านักทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา ส่วนใหญ่เป็นอาจารยท์ีม่าปฏบิตักิาร
สอนหลงัจากที่หลกัสูตรมกีารปรบัปรุงแล้ว คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรจงึได้ด าเนินการให้การสนับสนุน
บุคลากรทุกฝ่ายคือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารได้มีการพัฒนาความรู้ทางด้านการประเมินให้มีความทันสมัยและเท่ากับการ
เปลีย่นแปลงของศาสตรด์า้นการประเมนิ รวมทัง้ใหม้คีวามเชื่อมโยงกบัหลกัการและวตัถุประสงคข์องการจดัท า
หลกัสูตรในระยะเริ่มต้น จึงได้มีการเชิญอดีตประธานบริหารหลกัสูตรมาให้ความรู้ในประเด็นถึงที่มาของ
หลกัสตูร การบรหิารหลกัสตูรในระยะเริม่แรก รวมไปถงึแนะน าแนวทางในการบรหิารหลกัสตูรและจดัการเรยีน
การสอนส าหรบัหลกัสตูรทีจ่ะด าเนินการต่อไป (EV_58_5.1_5) รวมถงึการจดัโครงการการจดัการความรูเ้รื่อง
เกีย่วกบัแนวการจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพโดยผูท้รงคุณวุฒทิีไ่ดเ้ชญิมากเ็ป็นผูม้คีวามรูใ้นเรื่องของ
การประเมนิและเป็นผูท้ีอ่ยูใ่นยคุเริม่ตน้ของหลกัสตูร (EV_58_5.1_6) 

3. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

 จากปญัหาในการบรหิารหลกัสตูรดงักล่าว ทางคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรไดว้างแนวทางในการ
แกป้ญัหาโดยก าหนดใหม้กีารประชุมเพือ่พดูคุยและปรกึษากนัอยา่งต่อเน่ืองรวมไปถงึการจดัใหม้กีารพฒันา
ความรูท้างดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิ และการจดัการเรยีนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
EV_58_5.1_1 รายงานการประชุม ครัง้ที ่2/2558 
EV_58_5.1_2 รายงานการประชุม ครัง้ที ่3/2558 
EV_58_5.1_3 โครงการการจดัการความรู ้
EV_58_5.1_4 โครงการวดัผลสมัพนัธ ์
EV_58_5.1_5 โครงการจดัการความรู ้(เรือ่ง ความเป็นมาของหลกัสตูร) 
EV_58_5.1_6 โครงการจดัการความรู ้(เรือ่ง ใหค้วามรูเ้รือ่งการประเมนิ) 
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การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.2) 

- การก าหนดผูส้อน 
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าส านักทดสอบทางการศึกษาและจติวทิยา มกีาร
ประชุมรว่มกนัวางแผนเพือ่ก าหนดผูส้อนในรายวชิาต่างๆ โดยค านึงถงึความเชีย่วชาญของอาจารยผ์ูส้อนในแต่
ละรายวชิา เพือ่ใหก้ารจดัการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ (EV_58_5.2_1) 

 

- การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และอาจารยป์ระจ าส านกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา มกีารประชุม
เพื่อก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3) อย่างเขม้ขน้โดยมกีระบวนการในการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองทัง้ในภาคเรยีนที ่1 และภาคเรยีนที ่2  
 เริม่ตัง้แต่ในภาคเรยีนที ่1 ก่อนการเปิดการเรยีนการสอนมกีารจดัประชุมและก าหนดใหผู้ส้อนในรายวชิา
ต่างๆ ท าแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3) และก าหนดเวลาใหส้ง่เพื่อไดม้กีารแลกเปลีย่นมุมมองเพื่อใหแ้ผนการเรยีนรู ้
(มคอ.3) มคีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ (EPTB 5.2) หลงัจากนัน้ไดม้กีารเชญิผูท้รงคุณวุฒมิาใหค้ าแนะน าเพื่อให้
แผนการเรยีนรู ้(มคอ.3) มคีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ (EPTB 5.5) นอกจากน้ีคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรจงึได้
มกีารวางแผนในการก ากบัตดิตามใหม้คีวามชดัเจน และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้เพือ่ใหผู้ร้บัผดิชอบในรายวชิา
ต่างๆ สง่แผนการเรยีนรู ้(มคอ.3) ตามเวลาทีก่ าหนด และมกีารประชุมเพือ่พจิารณาแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3)ทุก
รายวชิาเหมอืนในภาคเรยีนที ่1 เพราะกระบวนการน้ีท าใหแ้ผนการเรยีนรู ้(มคอ.3) มคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 
 
- การควบคมุหวัข้อวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกบัสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร ์
 หลกัสตูรเริม่เปิดจดัการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2558 (EV_58_5.2_4) 
 
- การแต่งตัง้อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ท่ีมีความ
เช่ียวชาญสอดคล้องหรือสมัพนัธก์บัหวัข้อปริญญานิพนธ ์
 หลกัสตูรเริม่เปิดจดัการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2558 (EV_58_5.2_4) 
- การช่วยเหลือ ก ากบั ติดตามในการท าปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพผ์ลงานใน
ระดบับณัฑิตศึกษา 
 หลกัสตูรเริม่เปิดจดัการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2558 (EV_58_5.2_4) 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
EV_58_5.2_1 รายงานการประชุม ครัง้ที ่5/2558 
EV_58_5.2_2 รายงานการประชุม ครัง้ที ่4/2558 
EV_58_5.2_3 โครงการการเสรมิสรา้งศกัยภาพทางดา้นวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ 
EV_58_5.2_4 รายงานการประชุม ครัง้ที ่3/2559 
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การประเมินผูเ้รียน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าส านักทดสอบทางการศึกษาและจติวทิยา มกีาร
ประชุมร่วมกันเพื่อจะให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาตโิดยยดึหลกัความสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่พ.ศ. 2549) ตลอดจนมาตรฐานการศกึษาของชาตแิละมาตรฐานการอุดมศกึษาโดยมุง่ให้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการน าแนวนโยบายในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐ านการจัด
การศกึษาตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตมิาตรฐานการศกึษาของชาตแิละมาตรฐานการ
อุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดให้ทุกรายวิชาต้องมี
รายละเอยีดการประเมนิผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติใน มคอ.3 โดย
หลงัจากทีทุ่กรายวชิาไดจ้ดัท าเรยีบรอ้ยแลว้ กม็กีารประชุมเพื่อแลกเปลีย่นมุมมองใหก้ารประเมนิผลการเรยีนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในแต่ละรายวิชา มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
(EV_58_5.3_1) 

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และอาจารยป์ระจ าส านกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา มกีารประชุม
ร่วมกนัวางแผนเพื่อก าหนดผู้สอนในรายวชิาต่างๆ ได้ทราบว่าหลงัจากการเรยีนการสอนเสรจ็สิ้นลงในช่วง
ปลายภาคการศกึษาจะมกีารประชุมเพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติโดยการทวนสอบในทุกรายวชิาก่อนทีจ่ะ
ด าเนินการส่งเกรดโดยก าหนดช่วงเวลาเพื่อใหอ้าจารยผ์ูส้อนในทุกรายวชิาไดท้ราบล่วงหน้า โดยเมื่อจบการ
เรยีนการสอนในแต่ละภาคการศกึษาอาจารยผ์ูส้อนกไ็ดม้กีารประชุมเพื่อประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติโดยการ
ทวนสอบ อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบในทุกรายวชิาจะใหข้อ้มูลการด าเนินการตดัสนิผลการเรยีนรูใ้นวชิาของตนเอง
เพื่อให้ที่ประชุมทราบ และซักถามข้อสงสัยรวมไปถึงเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตอีกด้วย  
(EV_58_5.3_2) 
 นอกจากน้ีมกีารพจิารณาถงึกรณีนิสติ 1 คน ทีม่ปีญัหาในเรื่องของการเขา้ชัน้เรยีนคอืไม่ตรงเวลา และ
ขาดเรยีนมากผดิปกต ิซึง่จากพฤตกิรรมดงักล่าวมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาผลการเรยีนรูข้องนิสติในดา้นที ่
1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม คอืนิสติต้องมวีนิัย ตรงเวลา รบัผดิชอบตนเอง เคารพกฎระเบยีบ โดยจากกรณี
ดงักล่าวคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอนมคีวามเห็นร่วมกนัในการที่จะต้องเน้นย าให้ทุก
รายวชิา ก ากบัดแูลนิสติใหต้ระหนกัและค าถงึถงึความส าคญัของการปฏบิตัติามระเบยีบทีว่างไวอ้ยา่งเครง่ครดั 
นอกจากน้ีคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนยงัไดก้ าหนดใหทุ้กรายวชิาต้องมเีครื่องมอืในการ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ ใหช้ดัเจนในทุกดา้น 
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- การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และอาจารยป์ระจ าส านกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา มกีารประชุม
รว่มกนัวางแผนจดัท า มคอ.7 เพื่อเป็นการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนหลงัจากจบปีการศกึษา พรอ้มทัง้มี
การประชุมเพือ่ให ้มคอ.7 มคีวามสมบรูณ์มากทีส่ดุ (EV_58_5.3_2) 
 
- การประเมินปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
 มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรในปีการศกึษา 2555 และเริม่จดัการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2558 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
EV_58_5.3_1 รายงานการประชุม ครัง้ที ่2/2558 
EV_58_5.3_2 รายงานการประชุม ครัง้ที ่3/2559 
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ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับง่ช้ีท่ี 5.4) 

 ผลการด าเนินงานของหลกัสูตร หมายถึง รอ้ยละของผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้การด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลกัสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ข้อ 7 ที่หลกัสูตร
ด าเนินงานไดใ้นแต่ละปีการศกึษา 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลกัฐาน 

1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มสีว่นรว่มใน
การประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มสีว่นรว่มในการประชุม ใน
ปีการศกึษา 2558 เพือ่วางแผน ตดิตาม และทบทวน
การด าเนินงาน 

สรุปผูเ้ขา้รว่มประชุม 
(EV_58_5.4_1)  

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒุ ิระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิหรอื
มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติไดร้บัการรบัทราบ
จาก สกอ. เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2555 โดยมี
รายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ

มคอ. 2 
(EV_58_5.4_2) 

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และ
รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศกึษา ใหค้รบทุกรายวชิา 

หลกัสตูร มรีายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 

ภาคเรยีนที ่1/2558 จ านวน 4 วชิา       

ภาคเรยีนที ่2/2558 จ านวน 6 วชิา ก่อนการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศกึษาครบทุกรายวชิา  

จ านวนการจดัท า มคอ.3 ผา่นระบบ 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จ านวน 4 วชิา  
ภาคเรยีนที ่2/2558 จ านวน 6 วชิา 

รายงานการประชุม 
(EV_58_5.4_2) 

4 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวชิา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอน
ใหค้รบทุกรายวชิา 

หลกัสตูร ไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวชิา ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จ านวน 4 วชิา  
ภาคเรยีนที ่2/2558 จ านวน 6 วชิา ภายใน 30 วนั 
หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาที ่2558 ครบทุกรายวชิา  
จ านวนการจดัท า มคอ.5/มคอ.6 ผา่นระบบ 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จ านวน 4 วชิา      
ภาคเรยีนที ่2/2558 จ านวน 6 วชิา 

ผลการประเมนิ
รายวชิา 

(EV_58_5.4_3) 

5 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วนั หลงัปีการศกึษา 

หลกัสตูร มกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสตูร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุ
ปีการศกึษา 2558 

รายงานการประเมนิ 
มคอ.7 

 
6 มกีารทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวชิาที่

เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และอาจารยป์ระจ า
ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา มกีาร
ประชุมเพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติโดยการ
ทวนสอบในทุกรายวชิา 

รายงานการประชุม 
(EV_58_5.4_4) 

 

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีน
การสอน กลยทุธก์ารสอน หรอืการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการ

มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรในปีการศกึษา 2555 และเริม่
จดัการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2558 
 

ค าสัง่แต่งตัง้
กรรมการ 

(EV_58_5.4_2) 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลกัฐาน 

ประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน 
มคอ. 7 ปีทีแ่ลว้ 

8 อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการ
ปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการจดัการ
เรยีนการสอน 

ไมม่อีาจารยใ์หมใ่นปีการศกึษา 2558 ไมม่อีาจารยใ์หมใ่นปี
การศกึษา 2558 

9 อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันา
ทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรไดร้บัการพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองทัง้ในเรื่องของศาสตร์ทางด้านการประเมนิ
รวมไปถงึความสามารถในการจดัการเรยีนการสอน
ใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยในปีการศกึษา 2558 มกีารจดั
โครงการการจัดการความรู้เรื่องเกี่ยวกับแนวการ
จดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 2 ครัง้ โดยทัง้ 
2 ครัง้เป็นการเชญิผูท้รงคุณวุฒมิาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
แนวคดิและวธิกีารต่างๆในการจดัการเรยีนการสอน
ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

โครงการจดัการ
ความรู ้

(EV_58_5.4_5) 
 

10 บุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน 
(ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ  
และ/หรอืวชิาชพี 

ในปีการศกึษา 2558 บุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการ
สอนไดร้บัการพฒันาทางดา้นวชิาการ โดยเขา้รว่ม
การอบรมของบณัฑติวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง เช่น 
เรือ่งของระบบ TQF Online เป็นตน้ 

เอกสารอนุมตักิาร
อบรม 

(EV_58_5.4_6) 
 

11 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปี
สดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ตี่อคุณภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ไมม่บีณัฑติ ไมม่บีณัฑติ 
(ยกเวน้) 

12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ ี
ต่อบณัฑติใหม ่เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรในปีการศกึษา 2555 และเริม่
จดัการเรยีนการสอนในปีการศกึษา 2558 

 

ไมม่บีณัฑติ 
(ยกเวน้) 

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี  12 ตวับ่งช้ี 
(ยกเว้น 2 ตวับ่งช้ี) 

จ านวนตวับ่งชีในปีน้ีท่ีด าเนินการผา่น - - 
ร้อยละของตวับ่งช้ีทัง้หมดในปีน้ี  100 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตวับ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานท่ีระบไุว้ มีค่าคะแนนเท่ากบั 5.00 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
EV_58_5.4_1 สรปุผูเ้ขา้รว่มการประชุม 
EV_58_5.4_2 มคอ. 2 
EV_58_5.4_3 ผลการประเมนิรายวชิา มคอ.5 
EV_58_5.4_4 รายงานการประชุม ครัง้ที ่3/2559 
EV_58_5.4_5 โครงการการจดัการความรู ้
EV_58_5.4_6 เอกสารอนุมตักิารอบรม 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้(ตวับง่ช้ีท่ี 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรเพ่ือให้มี
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลกัสูตรฯ ได้มรีะบบการด าเนินงานในดา้นสิง่สนับสนุนการเรยีนรูโ้ดยการจดัประชุมหลกัสูตรขึน้เป็น
ประจ าเพื่อบริหารจดัการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัหลกัสูตร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อนในทุกรายวชิาเพื่อร่วมแสดงความคดิเหน็ ร่วมวางแผน ด าเนินการ และสรุปผลการ
ด าเนินการจากผลสะทอ้นกลบัของนิสติและอาจารย ์ 
 ในดา้นสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ไดม้กีารน าเขา้เสนอในการจดัประชุมหลกัสตูรฯดว้ย โดยมกีารประชุมเพื่อ
ร่วมแสดงความคดิเหน็ ร่วมวางแผนการด าเนินการในการเตรยีมและจดัหาสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ี่เพยีงพอ
และเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน (P) (EV_58_6.1_1)  ไดแ้ก่ ความพรอ้มทางกายภาพ เช่น หอ้งเรยีน 
หอ้งปฏบิตักิาร ทีพ่กัของนิสติ โดยมตทิีป่ระชุมพจิารณาจดัเตรยีมหอ้งเรยีนส าหรบันิสติรุน่ที ่1 ไดแ้ก่ หอ้งเรยีน
ปรญิญาโท ชัน้ 3 หอ้งเรยีน หอ้งเรยีนส าหรบันิสติรุ่นที ่2 (EV_58_6.1_2)  ไดแ้ก่ หอ้งเรยีนปรญิญาโท 2 หอ้ง 
842 ชัน้ 4 และห้องพกันิสติ ได้แก่ ห้องประชุมเล็กชัน้ 4  อาคารส านักทดสอบทางการศึกษาและจติวทิยา 
จากนัน้ใหป้ระสานอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ เจา้หน้าที ่เพื่อจดัหาและตดิตัง้อุปกรณ์ เทคโนโลย ีและสิง่อ านวยความ
สะดวกหรอืทรพัยากรที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ในห้องดงักล่าวแก่นิสติ เมื่อด าเนินการตามมติที่ประชุม ในด้าน
หอ้งเรยีน 

 
- จ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 
 หลงัจากไดม้ตทิีป่ระชุมแลว้ อาจารยแ์ละเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ ไดด้ าเนินการตามทีว่างแผนไว ้(D) โดย
ท าความสะอาด ปรบัปรุงหอ้ง และจดัหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆทีจ่ะช่วยในการสนับสนุนการเรยีนรู้
แก่นิสติ เพือ่ใหม้จี านวนสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน ไดแ้ก่  
 1. หอ้งพกันิสติ (EV_58_6.1_3)  ไดแ้ก่ 
  - คอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะและอุปกรณ์ไดแ้ก่ แป้นพมิพแ์ละเมา้ท ์สภาพพรอ้มใชง้านจ านวน 3 เครือ่ง  
  - เครือ่งพมิพจ์ านวน 2 เครือ่ง 
  - โต๊ะและเกา้อีน้ัง่เพือ่ใชใ้นการท างานของนิสติ 
  - อุปกรณ์ส านกังานต่างๆไดแ้ก่ กระดาษ หมกึพมิพ ์
  - ตรวจสอบแสงไฟ และเครือ่งปรบัอากาศใหม้สีภาพดใีชง้านไดอ้ยา่งปกต ิ
  - ด าเนินการตดิตัง้ wifi internet เพื่อใชใ้นการสบืคน้ขอ้มลูต่างๆสนับสนุนการเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอและ
เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน 
  - จดัชัน้วา่งส าหรบัวางของ / ฝากสมัภาระของนิสติ 
  - ตรวจสอบหอ้งน ้าทีอ่ยูใ่กลใ้หพ้รอ้มใชง้านเพือ่ความสะดวกแก่นิสติ 
** หมายเหตุ : เมือ่ด าเนินการเตรยีมหอ้งพกันิสติตามทีว่างแผนไว ้พบว่า หอ้งทีเ่ตรยีมไวใ้นชัน้ที ่4 อยูส่งู นิสติ
ใชง้านไมส่ะดวก และมคีวามยากล าบากในการตดิตัง้ wifi internet จงึไดท้ าการยา้ยหอ้งดงักล่าวมาเป็นหอ้งว่าง
ชัน้ 1 อาคารส านกัทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา แทน (C และ A) 
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 2. หอ้งเรยีนนิสติ (EV_58_6.1_4)   ไดแ้ก่ 
  - อุปกรณ์ต่างๆทีจ่ าเป็นในการจดัการเรยีนการสอนไดแ้ก่ คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค เครื่องฉาย พรอ้มทัง้
ตรวจสอบแสงไฟ และเครือ่งปรบัอากาศใหม้สีภาพดใีชง้านไดอ้ยา่งปกต ิ
  - จดัใหม้ตีูส้ าหรบัเกบ็อุปกรณ์ต่างๆภายในหอ้งเพื่อการใชง้านทีส่ะดวก (จดัเพิม่เตมิขึน้หลงัจากทราบ
ผลประเมนิของนิสติ)  (EV_58_6.1_4 และ EV_58_6.1_6) 
    - จดัใหม้ตีูน้ ้ารอ้นเยน็เพือ่ใหนิ้สติใช ้หน้าหอ้งเรยีน 
    - จดัใหม้บีอรด์ส าหรบัประชาสมัพนัธข์า่วสาร และการประชุมวชิาการต่างๆแก่นิสติ 
** หมายเหตุ : มกีารประชุมหลกัสตูรเพื่อเพิม่จ านวนหอ้งเรยีนเพื่อรองรบันิสติในรุน่ที ่2 ทีเ่ขา้มาเรยีนในเทอม
ปลายเป็นหอ้งเรยีนปรญิญาโท 2 หอ้ง 842 ชัน้ 4 (EV_58_6.1_2) 
 
- กระบวนการปรบัปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 หลกัสูตรฯได้มีกระบวนการปรบัปรุงผลการด าเนินการในด้านสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่เพยีงพอและ
เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน เพื่อจะไดร้ ับทราบถงึผลการด าเนินการจงึใหนิ้สติตอบแบบประเมนิ ปค
003 (EV_58_6.1_5) (C)  และน าผลประเมนิดงักล่าวเขา้พจิารณาในทีป่ระชุมหลกัสตูรเพื่อทราบ และท าการ
ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัในดา้นสิง่สนับสนุนการเรยีนรูว้่ามคีวามเพยีงพอและเหมาะสมต่อการจดัการ
เรยีนการสอนหรอืไม่ (A) (EV_58_6.1_6) ซึง่ผลการประเมนิพบว่า มรีะดบัคะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 4.16 – 4.81 
(จาก 5 คะแนน) แสดงใหเ้หน็ว่าหลกัสูตรฯมกีารจดัเตรยีมสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ีจ่ าเป็นต่อการจดัการเรยีน
การสอน และส่งผลใหผู้เ้รยีน สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธผิล ผ่านตามเกณฑ์การประเมนิ ซึง่จากผลการ
ประเมนิทางหลกัสตูรฯไดร้บัขอ้เสนอแนะมาพจิารณาปรบัปรงุสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ดงัน้ี 
 1. ควรจดัใหม้คีวามพรอ้มของอุปกรณ์เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน และขอใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ
จดัความพรอ้มเตรยีมอุปกรณ์ใหพ้รอ้มก่อนเวลาสอน เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารย ์จะไดไ้มเ่ป็นการเสยีเวลาในการรอเจา้หน้าทีม่าตดิตัง้คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คก่อนสอน ซึง่ทางหลกัสตูรได้
ประสานงานเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ด าเนินการ  
 2. ควรจดัใหม้ตีู ้LOCKER ในหอ้งเรยีนเพือ่ใหนิ้สติใชเ้กบ็ของ 
 3. ประสานงานใหเ้จา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งจดัหาสายต่อ HDMI เพิม่เตมิ 
 ซึง่จากขอ้เสนอแนะดงักล่าว หลกัสตูรฯไดเ้ขา้พจิารณาในมตทิีป่ระชุมหลกัสตูรฯ และมมีตใิหด้ าเนินการ
โดยประสานงานกบัเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ  
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
EV_58_6.1_1 บนัทกึขอ้ความเชญิประชุมหลกัสตูรฯ ครัง้ที ่3/2558 วนัที ่9 กรกฎาคม 2558 

วาระการประชุม (ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่งพจิารณา ขอ้ 4.1 สถานทีจ่ดัสอน/
หอ้งเรยีน/หอ้งพกันิสติ) และรายงานประชุม 

EV_58_6.1_2 บนัทกึขอ้ความเชญิประชุมหลกัสตูรฯ ครัง้ที ่5/2558 วนัที ่16 พฤศจกิายน 2558 
วาระการประชุม (ระเบยีบวาระที ่5 เรือ่งอื่นๆ ขอ้ 5.2) และรายงานประชุม 
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รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
EV_58_6.1_3 ภาพหอ้งพกันิสติและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูต้่างๆ 
EV_58_6.1_4 หอ้งเรยีนนิสติและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูต้่างๆ 
EV_58_6.1_5 แบบประเมนิ ปค.003 
EV_58_6.1_6 บนัทกึขอ้ความเชญิประชุมหลกัสตูรฯ ครัง้ที ่3/2559 วนัที ่30 พฤษภาคม 2559 

วาระการประชุม (ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่งพจิารณา ขอ้ 4.1 การประเมนิผลการ
จดัการเรยีนการสอน ปีการศกึษา 1/2558)และรายงานประชุม 

 
สรปุผลการด าเนินงานหมวดท่ี 4 หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  
(การบริหารหลกัสตูร) 

องคป์ระกอบ คะแนนผลประเมิน 
5.1 สาระของรายวชิาในหลกัสตูร 3.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 2.00 
5.3 การประเมนิผูเ้รยีน 2.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ 5.00 
6.1 สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 3.00 

คะแนนเฉล่ียหมวดท่ี 4 3.00 
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หมวดท่ี 5  
แผนการด าเนินการเพ่ือพฒันาหลกัสตูร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผา่นมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาท่ีแล้ว

เสรจ็ 

ผูร้บัผิดชอบ ความส าเรจ็ของแผน/เหตผุลท่ีไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเรจ็ 

    
 

ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 

1. ขอ้เสนอในการปรบัโครงสรา้งหลกัสตูร (จ านวนหน่วยกติ รายวชิาแกน รายวชิาเลอืกฯ) (ถา้ม)ี      

--เขยีนบรรยาย-- 

 

2. ขอ้เสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวชิา (การเปลี่ยนแปลง เพิม่หรอืลดเน้ือหาในรายวชิา การเปลี่ยนแปลง

วธิกีารสอนและการประเมนิสมัฤทธผิลรายวชิาฯ) (ถา้ม)ี       

--เขยีนบรรยาย-- 

 

แผนปฏิบติัการใหม่ส าหรบัปี .............................. 

ระบุแผนการปฏบิตักิารแต่ละแผน วนัทีค่าดวา่จะสิน้สดุแผน และผูร้บัผดิชอบ 

--เขยีนบรรยาย-- 
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หมวดท่ี 6 
ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสตูรจากผูป้ระเมิน 

1. ข้อคิดเหน็หรือสาระจากผูป้ระเมิน 

  

 

 

 

 

 2. ความเหน็ของผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

 

 

 

 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรบัปรงุหลกัสตูร 
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สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 

ในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาการการประเมนิ ส านกัทดสอบทาง
การศกึษาและจติวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีลการประเมนิตามองคป์ระกอบคุณภาพ ดงัน้ี 
 

ตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบคณุภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหต ุ

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น  

องคป์ระกอบที ่2 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 
องคป์ระกอบที ่3 2.67 ปานกลาง 3 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่4 2.92 ปานกลาง 3 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่5 3.00 ปานกลาง 4 ตวับ่งชี ้
องคป์ระกอบที ่6 3.00 ปานกลาง 1 ตวับ่งชี ้
เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ีของ

ทุกองคป์ระกอบ 
2.89 ปานกลาง 11 ตวับง่ช้ี 
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสตูร 

องค ์
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผา่น 

จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

I P O 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการประเมนิ 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดมีาก 

1 ผา่น/ไมผ่า่นการประเมนิ  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชีใ้
น 

อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี ่2
 - 
6 

ยกเวน้ - - ยกเวน้ 
 (2.1,2.2) 

 ยกเว้น 

3 3 2.67 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 2.67 ปานกลาง 

4 3 2.92 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 2.92 ปานกลาง 

5 4 3.00 
(5.1) 

3.00 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.00 ปานกลาง 

6 1 - 3.00 
(6.1) 

- 3.00 ปานกลาง 

รวม 11 7 4 0 2.89 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 2.86 3.00 0.00   
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมลูสรปุรายวิชาของหลกัสตูร 

 

สรปุผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดบัคะแนน จ านวน
นิสิตท่ี

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผา่น 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

ENM600 1/2558 - - - - - - - - - - 4 - - - - 4 - 
EV511 1/2558 3 3 - - - - - - - - - - - - - 6 6 
EV512 1/2558 4 1 1 - - - - - - - - - - - - 6 6 
EV521 1/2558 6 - - - - - - - - - - - - - - 6 6 
EV522 1/2558 4 - 2 - - - - - - - - - - - - 6 6 
ORM612 1/2558 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ORS612 1/2558 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ENM600 2/2558 - - - - - - - - - - 4 4 - - - 8 4 
EV511 2/2558 1 1 - - - - 1 - - - - - - - - 3 3 
EV521 2/2558 2 1 - - - - - - - - - - - - - 3 3 
EV531 2/2558 6 - - - - - - - - - - - - - - 6 6 
EV537 2/2558 7 1 - - - - - - - - - - - - 1 9 8 
EV542 2/2558 6 1 2 - - - - - - - - - - - - 9 9 

 
การวิเคราะหร์ายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหสั ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตท่ีุท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

EV521  1/2558 เกรด A ทุกคน คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรฯ ด าเนินการ
ทวนสอบรายวชิา
ดงักล่าว โดยใช้
อาจารยผ์ูส้อนชีแ้จง
วธิกีารสอนและวธิกีาร
ประเมนิ 

นิสติมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนทีน่่าพอใจและเป็นไป
ตามวตัถุประสงคร์ายวชิา 

ควรเน้นการประเมนิทกัษะการ
คดิวเิคราะหแ์ละการประยุกตใ์ช้
จรงิของทฤษฎกีารประเมนิ  

EV511 2/2558 เกรด D จ านวน 
1 คน 

คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรฯ ด าเนินการ
ทวนสอบรายวชิา
ดงักล่าว โดยใช้
อาจารยผ์ูส้อนชีแ้จง
วธิกีารสอนและวธิกีาร
ประเมนิ 
 

นิสติไมส่ามารถบรหิาร
จดัการเวลาตนเองไดจ้งึไม่
คอ่ยไดเ้ขา้ชัน้เรยีน ท าให้
สอบปลายภาคไดค้ะแนน
ต ่า และคุณภาพของ
ชิน้งานอยูใ่นระดบัต ่า 
 

ควรใหน้ิสติลงทะเบยีนรายวชิานี้
ในภาคเรยีนใหม ่
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รหสั ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตท่ีุท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

EV533 2/2558 เกรด A ทุกคน คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรฯ ด าเนินการ
ทวนสอบรายวชิา
ดงักล่าว โดยใช้

อาจารยผ์ูส้อนชีแ้จง
วธิกีารสอนและวธิกีาร

ประเมนิ 

นิสติมผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนทีน่่าพอใจและเป็นไป
ตามวตัถุประสงคร์ายวชิา 
นอกจากนี้นิสติไดผ้ลงาน
ตามเป้าหมายคอื เคา้โครง
ปรญิญานิพนธ ์

ควรเน้นการประเมนิคุณภาพ
ของเคา้โครงปรญิญานิพนธด์ว้ย 

 
รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีด าเนินการ 
- - - - 

 
รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หวัข้อท่ีขาด สาเหตท่ีุไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

- - - - - 
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คณุภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรบัปรงุจากผลการประเมิน 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรบัปรงุ 
มี ไม่มี 

ENM600 การอา่น (ระดบัปรญิญาโท) 1/2558 -  น าเสนอผลการ
ประเมนิในทีป่ระชุม
ใหข้อ้เสนอแนะและ
น าขอ้เสนอแนะไป
ปรบัปรงุรายวชิา 

EV511 กระบวนทศัน์การแสวงหา
ความรูค้วามจรงิของมนุษย ์

1/2558 4.34  

EV512 การสรา้งเครือ่งมอืตรวจสอบ
และประเมนิคณุภาพ 

1/2558 4.65  

EV521 หลกัการทฤษฏแีละรปูแบบ
การประเมนิ 

1/2558 4.92  

EV522 ระเบยีบวธิกีารประเมนิ 1/2558 4.66  
ORM612 สอบปรญิญานิพนธ ์ ระดบั
ปรญิญาโท 

1/2558 -  

ORS612 สอบปรญิญานิพนธ/์สาร
นิพนธ ์ 

1/2558 -  

ENM600 การอา่น (ระดบัปรญิญาโท) 2/2558 -  
EV511 กระบวนทศัน์การแสวงหา
ความรูค้วามจรงิของมนุษย ์

2/2558 4.86  

EV521 หลกัการทฤษฏแีละรปูแบบ
การประเมนิ 

2/2558 4.95  

EV531 การประเมนิโครงการ 2/2558 4.26  
EV537 การประเมนิบุคลากร 2/2558 4.65  
EV542 การจดัการสารสนเทศในการ
ประเมนิ 

2/2558 4.98  

EV533 สมัมนาการประเมนิ 2/2558 4.43  
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ประสิทธิผลของกลยทุธก์ารสอน  
มาตรฐานผลการ

เรียนรู้ 
สรปุข้อคิดเหน็ของผูส้อน และข้อมลู

ป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรบัปรงุ 

คุณธรรมจรยิธรรม นิสติมคีุณธรรมในการด ารงชวีติและมี
จรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี มคีวาม
รบัผดิชอบ แต่อาจไมต่รงเวลา เชน่ การเขา้
เรยีน มบีางคนมาสาย เน่ืองจากตอ้งเดนิทาง
จากต่างจงัหวดั เป็นตน้ มภีาวะผูน้ า และ
สามารถท างานเป็นทมีไดเ้ป็นอยา่งด ี

มอบหมายใหอ้าจารยผ์ูส้อนชีแ้จงกฎระเบยีบในการ
เรยีนการสอนใหช้ดัเจนในทุกรายวชิาโดยเฉพาะการ
ตรงต่อเวลา นอกจากน้ีใหอ้าจารยผ์ูส้อนในแต่ละ
รายวชิาก าหนดกลยทุธท์ีส่ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมาตรง
เวลา เชน่ ใหม้กีารสอบเกบ็คะแนนก่อนเขา้เรยีน 
เพือ่ตรวจสอบความเขา้ใจผูเ้รยีนจะสรา้งความ
กระตอืรอืรน้ หรอืการทบทวนบทเรยีน เป็นตน้ 

ความรู ้ นิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัการ ทฤษฎ ี
และเน้ือหาดา้นวทิยาการการประเมนิ แต่ยงั
ขาดประสบการณ์ในการน าความรูต้่างๆ ไปใช ้

จดัใหร้ายวชิามกีารฝึกปฏบิตักิารประเมนิใน
สถานการณ์จรงิรว่มกบัอาจารยผ์ูส้อน นอกจากนี้ใน
รายวชิาต่อไปจะเป็นวชิาฝึกปฏบิตักิารการประเมนิ 
นิสติจะไดร้บัการฝึกปฏบิตัใินบรบิททีห่ลากหลาย
เพิม่ขึน้ 

ทกัษะทางปญัญา นิสติมคีวามใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน และมวีจิารณญาณใน
การเลอืกรบัขอ้มลูขา่วสาร สามารถคดิไดอ้ยา่ง
มเีหตุผลและเป็นระบบ และเชื่อมโยงความรู้
ดา้นการประเมนิได ้

เพิม่การทดสอบความรู ้เชน่ exit exam เพือ่
ตรวจสอบความรูข้องนิสติวา่จะเป็นไปตามเป้าหมาย
หลกัสตูรหรอืไม ่เป็นตน้ 

ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคลและ
ความรบัผดิชอบ 

นิสติสามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูน้ า
และสมาชกิกลุม่ทีด่ ีและรบัผดิชอบการท างาน
ของตนเองและผูอ้ื่น แต่เนื่องจากนิสติบางสว่น
ไมไ่ดจ้บการศกึษาดา้นคร ูท าใหย้งัมปีญัหาใน
การสือ่สารและน าเสนอ 

จดัใหร้ายวชิาใหนิ้สติมกีารน าเสนอผลงานเดีย่วและ
มโีครงการพฒันาศกัยภาพนิสติเพือ่ใหนิ้สติได้
น าเสนอผลงานจนเกดิความคุน้เคย ไมต่ื่นเตน้ และ
สามารถน าเสนองานไดน่้าสนใจ 

ทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การ
สือ่สารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิสติมทีกัษะทางคณิตศาสตรแ์ละสถติเิพือ่ใชใ้น
การศกึษาคน้ควา้ สามารถคน้ควา้แหลง่ขอ้มลู
ไดโ้ดยใชเ้ทคโนโลย ีแต่นิสติบางคนยงัขาด
ทกัษะการเขยีนบทความทางวชิาการทีต่อ้งใช้
การฝึกฝนสม ่าเสมอ 

จดัใหร้ายวชิามอบหมายใหนิ้สติเขยีนบทความ
วชิาการหลงัจากทีไ่ดป้ฏบิตังิานกลุม่หรอืเดีย่ว 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ล าดบั รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหต ุ

ตวับ่งช้ีท่ี  2.1  คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา ยกเวน้ คน   
2 จ านวนบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้หมด ยกเวน้ คน   
3 ผลรวมของคา่คะแนนทีไ่ดจ้าการประเมนิบณัฑติ ยกเวน้ คะแนน   
4 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดร้บัการประเมนิ ยกเวน้ รอ้ยละ   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี     ยกเวน้ คน   
6 จ านวนบณัฑติทีต่อบแบบส ารวจทัง้หมด   ยกเวน้ คน   
7 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี ยกเวน้ รอ้ยละ   
8 คา่รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปีเทยีบ

คะแนนเตม็ 5 
ยกเวน้ คะแนน   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2  (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
9 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททัง้หมด ยกเวน้  คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพล์กัษณะใดลกัษณะหนึ่ง (0.10)  ชิน้   
11 จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม

วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 
 ชิน้   

12 จ านวนบทความฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

 ชิน้   

13 จ านวนวารสารทางวชิาการทีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูแต่สถาบนัน าเสนอสภา
อนุมตัติามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

 ชิน้   

14 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)  ชิน้   
15 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุม่ที ่2 (0.60) 
 ชิน้   

16 จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบัชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

 ชิน้   

17 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุม่ที ่1 (0.80) 

 ชิน้   

18 จ านวนบทความทีต่พีมิพใ์นวรสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลูระดบัชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 ชิน้   

19 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)  ชิน้   
20 ผลรวมคา่น ้าหนกัผลงานวชิาการ  น ้าหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์(ระดบัปริญญาโท) 
21 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอื

ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 
 ชิน้   



      50 

ล าดบั รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหต ุ

22 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40)  ชิน้   

23 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.60.)  ชิน้   
24 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (0.80)  ชิน้   
25 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)  ชิน้   
26 ผลรวมคา่น ้าหนกังานสรา้งสรรค ์  น ้าหนกั   
27 ผลรวมคา่น ้าหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์  น ้าหนกั   

ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 (ระดบัปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ 
28 จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทัง้หมด   คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาเอก) 
29 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 
  ชิน้   

30 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

  ชิน้   

31 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่มม่อียูใ่นฐานขอ้มลู 
แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหล่าน้ีตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ชิน้   

32 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิน้   
33 บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2 (0.60)      
34 บทความวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู

ทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิน้   

35 บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 (0.80)   ชิน้   
36 บทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีป่รากฏใน

ฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ชิน้   

37 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   
38 ผลรวมคา่น ้าหนกัผลงานวชิาการ    น ้าหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์(ระดบัปริญญาเอก) 
39 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอื

ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online  (0.20) 
  ชิน้   

40 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40)   ชิน้   
41 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรร่ะดบัชาต ิ(0.60)   ชิน้   
42 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (0.80)   ชิน้   
43 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน / นานาชาต(ิ1.00)   ชิน้   
44 ผลรวมคา่น ้าหนกัผลงานวชิาการ    น ้าหนกั   
45 ผลรวมคา่น ้าหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์    น ้าหนกั   

ตวับ่งช้ีท่ี 4.2  คณุภาพอาจารย ์
 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่วีฒุปิรญิญาเอก 5 คน   
47 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน   
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48 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวฒุปิรญิญาเอก 100 รอ้ยละ   
49 คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกเทยีบ คะแนน

เตม็ 5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 1 คน   
51 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 20 รอ้ยละ   
52 คา่รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ คะแนน

เตม็ 5 คะแนน 
1.25 คะแนน   

 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  
 ระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

1 ชิน้   

54 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

 ชิน้   

55 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

 ชิน้   

56 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

 ชิน้   

57 จ านวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่มอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหล่าน้ี ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

3 ชิน้   

58 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีไ่มอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมตัวิารสารเหล่าน้ี ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ชิน้   

61 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)  ชิน้   
59 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุม่ที ่2 (0.60) 
1 ชิน้   

60 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุม่ที ่2 (0.60) 

 ชิน้   

62 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยูใ่น
ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 ชิน้   

63 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีอ่ยู่
ในฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบั
นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 ชิน้   

64 จ านวนบทความวจิยั ทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI 
กลุม่ที ่1 (0.80) 

 3 ชิน้   

65 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุม่ที ่1 (0.80) 

  ชิน้   
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66 จ านวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิทีป่รากฏ
ในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 3 ชิน้   

67 จ านวนบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิน้   

68 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิน้   
69 จ านวนผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีผ่า่นการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   
70 จ านวนผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิา่จา้งใหด้ าเนินการ (1.00)   ชิน้   
71 จ านวนผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดร้บัการจด

ทะเบยีน (1.00) 
  ชิน้   

72 จ านวนต าราทีผ่า่นการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   
73 จ านวนหนงัสอืทีผ่า่นการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแลว้ (1.00)   ชิน้   
74 จ านวนต าราทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทาง

วชิาการแต่ไมไ่ดน้ ามาขอรบัการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ (1.00) 
  ชิน้   

75 จ านวนหนงัสอืทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทาง
วชิาการแต่ไมไ่ดน้ ามาขอรบัการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ (1.00) 

  ชิน้   

76 ผลรวมคา่น ้าหนกัผลงานวชิาการ  7.4 น ้าหนกั   
 ระดบัคณุภาพงานสร้างสรรค ์

77 งานสรา้งสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอื
ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

  ชิน้   

78 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั (0.40)   ชิน้   
79 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.60.)   ชิน้   
80 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (0.80)   ชิน้   
81 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)   ชิน้   
82 ผลรวมคา่น ้าหนกังานสรา้งสรรค ์    น ้าหนกั   
83 ผลรวมคา่น ้าหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์    น ้าหนกั   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปริญญาเอกท่ีได้รบัการอ้างอิงในวารสารระดบัชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
84 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการอา้งองิ

ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ
  ชิน้   

85 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 5 คน   
86 จ านวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสตูร   ชิน้/คน   
87 คะแนนเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสดุทา้ย / บณัฑติใหมท่ีม่ ี

ต่อคุณภาพหลกัสตูร (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 
 คะแนน  

 

 




