รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
ประจาปี การศึกษา 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน
สานักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่รายงาน 21 กรกฎาคม 2559

1

บทสรุปผูบ้ ริหาร
หลัก สูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิท ยาการการประเมิน ส านัก ทดสอบทางการศึก ษาและ
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการดาเนินงานในปี การศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง (2.89 คะแนน) ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้ แต่ได้รบั การยกเว้นองค์ประกอบที่ 2
จึงเหลือ 11 ตัวบ่งชี)้ โดยมีจานวน 4 องค์ประกอบ อยูใ่ นระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3, 4, 5 และ 6)
สรุปผลการประเมิ นตนเองตามองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนการประเมิ น
เฉลี่ย

0.01 – 2.00 น้อย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

หมายเหตุ

ผ่าน
ยกเว้น
2.67
2.92
3.00
3.00
2.89

ยกเว้น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ยกเว้น
(3 ตัวบ่งชี)้
(3 ตัวบ่งชี)้
(4 ตัวบ่งชี)้
(1 ตัวบ่งชี)้
(11 ตัวบ่งชี้)

2

สารบัญ
บทสรุปผูบ้ ริหาร
คานา
สารบัญ
หมวดที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ชื่อหลักสูตร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงค์หลักสูตร
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หมวดที่ 2 บัณฑิ ตและนิ สิต
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 ผลงานของนิสติ และผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การ
ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1 การรับนิสติ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสติ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนิสติ
หมวดที่ 3 อาจารย์
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
หมวดที่ 4 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิ นผูเ้ รียน (การบริ หารหลักสูตร)
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.3 การประเมินผูเ้ รียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.1 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
หมวดที่ 5 แผนการดาเนิ นการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
หมวดที่ 6 ข้อคิ ดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูป้ ระเมิ น
สรุปผลการประเมิ นและทิ ศทางการพัฒนา
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
ภาคผนวก 2 common dataset

หน้ า
5
5
5
5
11
11
11
12
17
20
22
23
25
25
28
28
30
31
33
36
39
40
41
43
44
45
49
4

หมวดที่ 1
การกากับมาตรฐาน
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน ชื่อย่อ วท.ม.
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Evaluation Methodology
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสหลักสูตร
25470091103387
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทีม่ ี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในศาสตร์การประเมินและรูจ้ กั การต่อยอดองค์ความรู้
2. สามารถทาการประเมิน และประยุกต์ใช้ผลการประเมินเพื่อการพัฒนาได้เหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทยอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปญั หา โดยอาศัยความรูท้ างด้านวิทยาการการ
ประเมินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4. มีความสามารถในการเป็ นผูน้ าทางวิชาการ ถ่ายทอดความรูแ้ ละเชื่อมโยงความรู้ รวมทัง้ มีความ
รับผิดชอบในวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
5. มีความสามารถในการวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการประเมิน
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบนั )
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) (EV_58_1.1_1)

1

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิ ชาการ)
*รศ.สุทธิวรรณ พีรศักดิ ์โสภณ

2

*อ.อุไร จักษ์ตรีมงคล

3

*อ.เรืองเดช ศิรกิ จิ

4

อ.อัจศรา ประเสริฐสิน

5

อ.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง

ลาดับ

คุณวุฒิ (ทุกระดับ)
สาขาวิ ชา
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 2523, กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) 2529,
กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา) 2546
กศ.บ.(การประถมศึกษา) 2533, ศษ.ม.(วิจยั และประเมิน
การศึกษา) 2537, กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา) 2545
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 2544, ค.ม. (การวิจยั การศึกษา) 2546,
ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 2555
วท.บ. (ฟิสกิ ส์) 2544, ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) 2547,
ค.ด.(วิธวี ทิ ยากรวิจยั การศึกษา) 2555
ศศ.บ.(การประถมศึกษา) 2549, ค.ม. (การวิจยั การศึกษา) 2551,
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 2556

หมายเหตุ * อาจารย์ผร้ ู บั ผิ ดชอบหลักสูตร
5

รายชื่อและคุณสมบัติอาจารย์ผสู้ อน
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) (EV_58_1.1_2)
คุณวุฒิ ()
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิ ชาการ)

รศ.สุทธิวรรณ พีรศักดิ ์โสภณ
อ.กาญจนา ตระกูลวรกุล
อ.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ
อ.นวรินทร์ ตาก้อนทอง
อ.ปานวาสน์ มหาลวเลิศ
อ.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
อ.มานิดา ชอบธรรม
อ.รุง่ ฤดี กล้าหาญ
อ.เรืองเดช ศิรกิ จิ
อ.อมรา วิสตู รานุกลู
อ.อัจศรา ประเสริฐสิน
อ.อุไร จักษ์ตรีมงคล

ป.โท

ป.เอก


























มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน
()

มีประสบการณ์
ด้านการวิ จยั
()
(ไม่เป็ นส่วนหนึ่ ง
ของปริ ญญา
นิ พนธ์)



























คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์หลัก
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) (EV_58_1.1_2)
คุณวุฒิ ()
ลาดับ

1
2
3
4
5

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิ ชาการ)

รศ.สุทธิวรรณ พีรศักดิ ์โสภณ
อ.อุไร จักษ์ตรีมงคล
อ.เรืองเดช ศิรกิ จิ
อ.อัจศรา ประเสริฐสิน
อ.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง

ป.โท

ป.เอก













มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน
()

มีประสบการณ์
ด้านการวิ จยั
()
(ไม่เป็ นส่วนหนึ่ ง
ของปริ ญญา
นิ พนธ์)
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คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์ร่วม
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) (EV_58_1.1_2)
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิ ชาการ)

คุณวุฒิ ()

ป.โท

ป.เอก

มีประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้าน
การวิ จยั ()
ด้านการสอน
(ไม่เป็ นส่วนหนึ่ งของ
()
ปริ ญญานิ พนธ์)

1
2
3
4
5

รศ.สุทธิวรรณ พีรศักดิ ์โสภณ
อ.อุไร จักษ์ตรีมงคล
อ.เรืองเดช ศิรกิ จิ
อ.อัจศรา ประเสริฐสิน
อ.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง

























คุณวุฒิ ()

มีประสบการณ์ด้าน
การวิ จยั ()

คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อบวิ ทยานิ พนธ์
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) (EV_58_1.1_2)
ลาดับ

1
2
3
4
5

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิ ชาการ)

รศ.สุทธิวรรณ พีรศักดิ ์โสภณ
อ.อุไร จักษ์ตรีมงคล
อ.เรืองเดช ศิรกิ จิ
อ.อัจศรา ประเสริฐสิน
อ.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง

ป.โท

ป.เอก













(ไม่เป็ นส่วนหนึ่ งของ
ปริ ญญานิ พนธ์)







การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8)
หลักสูตรเริม่ เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 เป็ นปีแรก
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระในระดับบัณฑิ ตศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 9)
การกาหนดภาระงานอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์เป็ นไปตามหลักเกณฑ์โดยอาจารย์ 1 คน เป็ นอาจารย์
ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีการควบคุมให้อาจารย์แต่ละคนมีภาระงานไม่เกินกว่า 5 คน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระในระดับบัณฑิ ตศึกษามีผลงานวิ จยั อย่างต่อเนื่ อง
และสมา่ เสมอ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10)
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ในสาขาวิทยาการการประเมิน จานวนทัง้ หมด 6 คน ทุกคนมีผลงานวิจยั ที่
ทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทุกคนยังมีงานวิจยั ทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11)
ภาค/ปี การศึกษาที่เริม่ ใช้ 1/2555 ประเมินหลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี ปรับปรุงหลักสูตรปี 2559
(EV_58_1.1_3)
ผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริ หารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ผลการประเมินตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
การกากับการบริ หารจัดการตามหลักสูตรที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1

2

3

4

5

เกณฑ์การประเมิ น
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐาน
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็ นอาจารย์ประจาเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาทีจ่ ดั การศึกษาตามหลักสูตร
นัน้
คุ ณ สมบัติข องอาจารย์ป ระจ า มีคุณสมบัติเป็ นผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร หรือ
หลักสูตร
อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ห รืออาจารย์
ผูส้ อบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผสู้ อน

ผลการดาเนิ นงาน
มีอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน

อาจารย์ประจาทัง้ 5 คน มีคุณสมบัตดิ งั นี้
 อาจารย์ประจา 5 คน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบได้
 อาจารย์ประจา 5 คน เป็ นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ได้
 อาจารย์ประจา 5 คน เป็ นอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ได้
 อาจารย์ผสู้ อน 5 คน เป็ นอาจารย์ผสู้ อนได้
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อ า จ า ร ย์ คุณวุฒไิ ม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก 5 คน
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
หรือดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขน้ึ ไปใน  ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน
สาขาวิช านั น้ หรือ สาขาวิช าที่ส ัม พัน ธ์ ก ัน
จานวนอย่างน้อย 3 คน
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผสู้ อน
1. อาจารย์ประจาหรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก อาจารย์ผสู้ อน 12 คน มีคุณสมบัตดิ งั นี้
สถาบัน มีคุ ณ วุฒ ิป ริญ ญาโท หรือ ด ารง  อาจารย์ผสู้ อน 12 คน มีวุฒปิ ริญญาเอก 10 คน และมี
ต าแหน่ ง ทางวิช าการไม่ ต่ า กว่ า ผู้ ช่ ว ย
วุฒปิ ริญญาโท 2 คน
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิ ช านั ้น หรื อ  อาจารย์ผสู้ อน 12 คน มีประสบการณ์ดา้ นการสอน
สาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และ
 อาจารย์ผสู้ อน 12 คน มีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่
2. มีประสบการณ์ดา้ นการสอน และ
ไม่ใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีไ่ ม่ใช่สว่ น
หนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ทป่ี รึกษา 1. เป็ นอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก อาจารย์ประจา 5 คน มีคุณสมบัตดิ งั นี้
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ี
หรือดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า  อาจารย์ประจา 5 คน มีวุฒปิ ริญญาเอก และ 1 คน มี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
ตาแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีไ่ ม่ใช่สว่ น  อาจารย์ประจา 5 คน มีประสบการณ์ในการวิจยั ทีไ่ ม่ใช่
หนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
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6

7
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เกณฑ์การประเมิ น
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ทป่ี รึกษา 1.เป็ นอาจารย์ ป ระจ าหรื อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ
วิทยานิพนธ์รว่ ม (ถ้ามี)
ภายนอกที่ม ีคุ ณ วุฒภิ ายนอกที่ม ีคุ ณ วุฒ ิ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้
หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์ และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีไ่ ม่ใช่สว่ น
หนึ่งของการศึกษาเพือ่ ปริญญา
คุ ณ สมบัติข องอาจารย์ผู้ส อบ 1. อาจารย์ประจาและผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
วิทยานิพนธ์
สถาบั น ที่ ม ี คุ ณ วุ ฒ ิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ
เทียบเท่าหรือดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นัน้ หรือสาขาทีส่ มั พันธ์กนั และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจยั ทีไ่ ม่ใช่สว่ น
หนึ่งของการศึกษาเพือ่ ปริญญา
การตีพ ิม พ์ เผยแพร่ ผลงาน (เฉพาะแผน ก เท่านัน้ )
ของผูส้ าเร็จการศึกษา
ต้อ งเป็ น รายงานสืบ เนื่ อ งฉบับ เต็ม ในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) หรือ
วารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ว ิ ช าการซึ่ ง อยู่ ใ น
รูปแบบเอกสารหรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ภาระงาน อาจารย์ ท่ีป รึก ษา วิ ทยานิ พนธ์
วิท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อาจารย์ 1 คน ต่อนิสติ 5 คน
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การค้นคว้าอิ สระ
อาจารย์ 1 คน ต่อนิสติ 15 คน

10 อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้น คว้า อิส ระในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ผ ลงานวิ จ ั ย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาทีก่ าหนด

12 การด าเนิ น งานให้เ ป็ น ไปตาม
ตัวบ่ง ชี้ผลการดาเนินงานเพื่อ
การประกัน คุ ณ ภาพหลัก สูต ร
และการเรี ย นการสอนตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการดาเนิ นงาน
 อาจารย์ประจา 5 คน มีคุณสมบัตเิ ป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์รว่ มได้

 อาจารย์ประจา 5
วิทยานิพนธ์ได้

มีการกาหนดคุณสมบัตขิ องผูส้ าเร็จการศึกษาตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย

มีก ารก าหนดภาระงานอาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พนธ์ใ ห้
เป็ น ไปเกณฑ์ต ามประกาศของมหาวิท ยาลัย ทัง้ นี้ ใ นปี
การศึกษา 2558 อาจารย์ประจา 5 คนยังมีสดั ส่วนภาระงาน
ทีส่ ามารถเป็ นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ได้

หากเป็ นทีป่ รึกษาทัง้ 2 ประเภทให้เทียบ
สัด ส่ว นนิ ส ิต ที่ท าวิท ยานิ พ นธ์ 1
คน
เทียบเท่ากับนิสติ ทีค่ น้ คว้าอิสระ 3 คน
ควรมีอย่างน้อย 1 เรือ่ งในรอบ 5 ปี โดยนับ อาจารย์ ป ระจ า 5
รวมปีทป่ี ระเมิน
(EV_58_1.1_2)

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุ มั ติ /ให้ ค วามเห็ น ชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อหลักสูตรใช้งาน
ในปีท่ี 6)
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5 ต้องดาเนินการทุก
ตัว

คน มีคุณสมบัตเิ ป็ นอาจารย์ผสู้ อบ

คน มีง านวิจ ัย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง

มีการแต่งตัง้ กรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาหรับดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปี การศึกษา 2559 เพือ่ เปิ ดใช้หลักสูตร
ในปีการศึกษา 2560 (EV_58_1.1_3)
มีการดาเนินการครบทัง้ ห้าข้อแรก และสามารถดาเนินการ
ได้ครบทุกตัวบ่งชี้
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สรุปผลการดาเนิ นงานหมวดที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลัก สูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิท ยาการการประเมิน ส านัก ทดสอบทางการศึก ษาและ
จิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุงเมื่อ พ.ศ.2555 ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้เปิ ดรับนิสติ เมื่อปี การศึกษา 2555 ทัง้ นี้ได้เริม่ เปิ ดการ
เรียนการสอนเมื่อปี การศึกษา 2558 เป็ นปี แรก ซึง่ จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี การศึกษา 2560 ในปี
การศึกษา 2558 มีนิสติ ทีก่ าลังศึกษาอยู่ จานวน 9 คน ประกอบด้วย นิสติ ทีเ่ ริม่ เข้าศึกษาภาคต้น จานวน 6 คน
และภาคปลาย จานวน 3 คน ผลการดาเนินงานในปี การศึกษา 2558 สรุปได้ว่า หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมินดาเนินการเป็ นไปตามมาตรฐานครบทุกข้อ
เกณฑ์การประเมิ น

ผลประเมิ น











1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผสู้ อน
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม (ถ้ามี)
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์
การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ท่ีปรึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ใ นระดับ บัณฑิต ศึกษามีผลงานวิจ ยั อย่า งต่ อ เนื่ องและ
สม่าเสมอ
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
12 การดาเนินงานให้เป็ นไปตามตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
EV_58_1.1_1

EV_58_1.1_2
EV_58_1.1_3




รายละเอียดของเอกสาร
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารสรุปประสบการณ์ดา้ นการวิจยั ของอาจารย์
บันทึกข้อความ ศธ 0519.15.01/480 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขอเสนอ
รายชื่อ คณะกรรมการบริห ารหลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึกษา ส านัก ทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา ประจาปี การศึกษา 2559 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน
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หมวดที่ 2
บัณฑิตและนิสิต
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)
-หลักสูตรเริม่ เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 เป็ นปีแรก จึงขอยกเว้นไม่รบั การประเมิน-
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1)
- การรับนิ สิต
การวางแผนการรับนิ สิต (Plan)
ตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน ระบุไว้ว่า ผูท้ เ่ี ข้าเป็ น
นิสติ ต้องเป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาและมีคุณสมบัตทิ วไปเป็
ั่
นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3
ข้อที่ 17 และกาหนดจานวนทีค่ าดว่าจะรับเข้าศึกษา ภาคเรียนละไม่เกิน 25 คน แต่ทงั ้ นี้เนื่องจากสภาพสังคม
และเศรษฐกิจในปจั จุบนั พบว่า สถาบันการศึกษาทีเ่ ปิ ดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีจานวนเพิม่ ขึน้ มาก มี
การแข่งขันกันเพื่อรับนิสติ นักศึกษา ดังนัน้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นว่าวิธีการรับนิสติ
จาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง (วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่
4.3 ครัง้ ที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2558) ดังนี้
กระบวนการ
1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร

2. การสอบข้อเขียน

3. การกาหนดจานวนรับทีจ่ ะเปิดสอน

เดิ ม
ใหม่
มีการประชาสัมพันธ์บางส่วน มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้วย
รูปแบบทีห่ ลากหลาย เช่น
- การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฯ
- จัดทาป้ายโฆษณาหลักสูตรฯ
- เว็บไซต์ของสานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา
สอบข้อเขียน
สอบวิชาภาษาอังกฤษ
สอบวิชาภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์วชิ าการ
สอบสัมภาษณ์วชิ าการ
(EV_58_3.1_1)
(EV_58_3.1_2)
หากไม่ถงึ จานวนทีเ่ ปิดรับจะ เปิดสอนเพือ่ พัฒนาอาจารย์
ไม่มกี ารเรียนการสอน
ผูส้ อนแม้วา่ นิสติ จะไม่ครบตาม
จานวนทีเ่ ปิดรับ
(EV_58_3.1_3)

การดาเนิ นงาน (Do)
จากการเปลีย่ นแปลงกระบวนการรับนิสติ ข้างต้นทาให้มนี ิสติ ทีร่ บั เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา
2558 จานวน 6 คน และภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 จานวน 3 คน (EV_58_3.1_4)
ปี การศึกษา
จานวนผูส้ มัคร
จานวนผูท้ ี่สอบผ่าน
1/2558
7
5
*1 คนมาจากขึน้ บัญชีรอไว้เมือ่ ปีการศึกษา 1/2557 (รอบที่ 2)

จานวนผูเ้ ข้าศึกษา
5+1*
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การประเมิ นหรือตรวจสอบ (Check)
จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผลจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทาให้ได้นิสติ ทีเ่ ข้ามาสมัครเรียนในปี
การศึกษา 1/2558 จานวน 7 คน จากนัน้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมินกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์ (วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรที่ 4.3 ครัง้ ที่ 3/2558 วันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2558) ดังนี้
1. เพิม่ การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
2. มอบหมายให้คณาจารย์ทไ่ี ปให้บริการวิชาการนาแผ่นพับประชาสัมพันธ์แจกกับผูเ้ ข้ารับการบริการ
วิชาการด้ว ย เช่น การเป็ นวิท ยากรอบรมให้ความรู้ต ามหน่ วยงานที่เชิญคณาจารย์ของสานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา เป็ นต้น
3. เพิม่ การส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
การปรับปรุง (Action)
ผูป้ ระสานงานหลักสูตรได้ดาเนินการโดยประสานงานกับผูจ้ ดั ทาเว็บไซต์สานักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยาให้นาข้อความประชาสัมพันธ์วางไว้หน้าเว็บไซต์ท่ผี ูเ้ ข้าถึงเว็บไซต์เข้ าถึงได้ง่าย จากนัน้ ส่งแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ จานวน 400
ฉบับ ให้แก่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้คณาจารย์ยงั ได้
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเมือ่ ได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรให้กบั หน่วยงานต่างๆ ผลจากการปรับปรุงการดาเนินงานทา
ให้มผี สู้ มัครในรอบปีการศึกษา 2/2558 จานวน 6 คน และมีผเู้ ข้าศึกษาจานวน 3 คน รายละเอียดดังนี้
ปี การศึกษา
2/2558

จานวนผูส้ มัคร
6

จานวนผูท้ ี่สอบผ่าน
3

จานวนผูเ้ ข้าศึกษา
3

สรุป การรับนิสติ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมินมีการดาเนินงานทัง้
4 กระบวนการ ได้แก่ (1) การวางแผนการรับนิสติ (Plan) โดยกาหนดระบบและกลไกการรับนิสติ ทีแ่ สดงถึง
คุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร (2) การดาเนินงาน (Do) มีการดาเนินงานการรับนิสติ ตามระบบกลไกทีว่ างไว้ทาให้ได้
นิสติ เข้าเรียนในปี การศีกษา 1/2558 (3) การตรวจสอบ (Check) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ตรวจสอบ
การดาเนินงานพบว่า มีปญั หาเกีย่ วกับจานวนนิสติ ยังไม่ถงึ เป้าหมายจึงได้วเิ คราะห์ปญั หาและสาเหตุของปญั หา
และให้ขอ้ เสนอแนะ (4) การปรับปรุง (Action) พบว่า หลักสูตรได้มกี ารดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร เช่น เพิม่ การประชาสัมพันธ์ ปรับปรับเว็บไซต์ เป็ นต้น ทาให้ได้ผู้ สมัครเรียนอย่าง
ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2/2558
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- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
การวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (Plan)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยกาหนดให้มกี ารจัด
โครงการเตรียมความพร้อมนิสติ ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นิสติ มีความรูค้ วามสามารถพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นในการเรียนจนจบการศึกษาตามระยะเวลา
ทีห่ ลักสูตรกาหนด สาหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษามี 2 ส่วน ได้แก่
(1) มหาวิทยาลัยจัดให้เป็ นโครงการปฐมนิเทศนิสติ เพื่อให้นิสติ รับทราบข้อมูลการเรียนตลอดจนการ
วางแผนการเรียนให้จบการศึกษาตามระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกาหนด
(2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็ นผูจ้ ดั โดยมีวเิ คราะห์ปจั จัยที่ส่งผลต่อการจบหลักสูตรตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด ได้แก่ ความรูพ้ น้ื ฐานทางด้านการประเมิน การวางแผนการเรียนในหลักสูตร ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างนิสติ บุคลากร และคณาจารย์ การได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับหลักสูตร ความพร้อมใจการเรียน และความ
มุ่งมันในการเรี
่
ยน จากนัน้ นาป จั จัยเหล่านี้ มาออกแบบกิจกรรมให้นิสติ ได้ท าร่วมกัน
(EV_58_3.1_5)
(EV_58_3.1_7) นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแนะนาให้นิสติ ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษของ
บัณฑิตวิทยาลัย เพือ่ เพิม่ สมรรถนะการอ่านบทความวิชาการ และการสืบค้นงานวิจยั
(3) กาหนดให้มกี ารวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาความสามารถทางการประเมินของนิสติ
ก่อนเข้าศึกษาจากผลการสอบวิชาเฉพาะของสาขาวิชา การสอบภาษาอังกฤษและการสอบสัมภาษณ์วชิ าการ
การดาเนิ นงาน (Do)
คณะกรรมการบริหารหลักสูต รวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาความสามารถทางการ
ประเมินของนิสิตจากผลการสอบวิชาเฉพาะของสาขาวิชา การสอบภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์
วิชาการ พบว่า นิสติ มีความต้องการจาเป็ นเกีย่ วกับความรูพ้ น้ื ฐานและมโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมิน
จานวน 6 คน (ให้มกี ารจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสติ ) และนิสติ อีก 2 คนมีความต้องการจาเป็ นในการ
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ (แนะนาให้นิสติ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิม่ ขึน้ ตามทีม่ หาวิทยาลัยจัด)
สาหรับการดาเนินงานการเตรียมความพร้อมของนิสติ จัดขัน้ ในวันที่ วันที่ 15 สิงหาคม 2558 โดยมี
กิจกรรมในช่ว งเช้าเป็ นการให้ความรู้พ้นื ฐานและมโนทัศน์ ท างด้านการประเมินโดยวิทยากรภายนอกคือ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรรก์ วงษ์อยูน่ ้อย และกิจกรรมในช่วงบ่ายจะเป็ นการเตรียมความพร้อมทางการเรียน
ได้แก่ การแนะนาการสืบค้นบทความวิจยั ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ การจัดสรรเวลาในการเรียน
การวางแผนการเรียนรายวิชา
การตรวจสอบ (Check)
คณะทางานของโครงการเตรียมความพร้อม คณะทางานโครงการเตรียมความพร้อมนิสติ ก่อนเข้า
ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมินได้กาหนดวัตถุประสงค์การประเมิน 2
ประการ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการต่อโครงการเตรียมความ
พร้อมนิสติ และ (2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสติ ตลอดจนกาหนดตัว
บ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินความสาเร็จ 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการทีม่ คี วามรูค้ วาม
เข้าใจพืน้ ฐานเรือ่ งการประเมิน (2) คะแนนเฉลีย่ ความคิดเห็นของนิสติ เกีย่ วกับการได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับหลักสูตร
การวางแผนการเรียน ความพร้อมในการเรียน และความมุ่งมันในการเรี
่
ยน (3) คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
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เกีย่ วกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ บุคลากร และคณาจารย์ และ (4) คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อการบริหารจัดการโครงการ (EV_58_3.1_6)
ผลประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่า ทุกตัวบ่งชี้มผี ลประเมิ นในระดับดีและบรรลุ
เป้าหมาย สะท้อนให้เห็นว่า โครงการเตรียมความพร้อมของนิสติ จัดได้ตรงตามความต้องการของนิสติ และมี
ประสิทธิผล ดังนัน้ ควรจัดให้มโี ครงการในลักษณะเช่นนี้ในปี ต่อไป ทัง้ นี้ ควรเพิม่ เวลาหรือกิจกรรมให้นิสติ ได้
ลองปฏิบตั กิ ารสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทีจ่ าเป็ นในการเรียนสาขาวิทยาการการประเมิน
การปรับปรุง (Action)
จากข้อเสนอแนะใน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ควรจัดให้มโี ครงการในลักษณะเช่นนี้ในปี ต่อไป และ (2) ควร
เพิม่ เวลาหรือกิจกรรมให้นิสติ ได้ลองปฏิบตั กิ ารสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทีจ่ าเป็ นในการเรียนสาขาวิทยาการ
การประเมิน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ท่ปี รึกษาวิชาการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมกับนิสติ ในปี การศึกษา 2/2558 วันที่ 10 มกราคม 2559 โดยมีการออกแบบกิจกรรมการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะจากโครงการเตรียมความพร้อมครัง้ ที่ 1 ดังตาราง
กิ จกรรม
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2


1. การบรรยายหัว ข้อ “มโนทัศ น์ พ้ืน ฐานเกี่ย วกับ การ
ประเมิน”


2. การทาความทาความรูจ้ กั นิสติ คณาจารย์ และหลักสูตร


3. การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับหลักสูตร


4. การวางแผนการเรียนให้มคี วามพร้อมในการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา


5. การสืบค้นข้อมูลงานวิจยั จากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
(เพิ่ มกิ จกรรม workshop ซึ่งได้รบั
ข้อเสนอแนะจากการประเมิ นครัง้ ที่ 1)

6. การรับขวัญและต้อนรับนิสติ ใหม่





จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมของโครงการเตรียมความพร้อมในครัง้ ที่ 1 และ 2 มีเนื้อหา
ของกิจกรรมไม่แตกต่างกัน แต่ในครัง้ ที่ 2 เพิม่ กิจกรรม workshop ในการฝึ กสืบค้นข้อมูลงานวิจยั จาก
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ซึง่ เป็ นผลจากการนาข้อเสนอแนะของการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมครัง้ ที่
1 มาปรับปรุงกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
สรุป การเตรียมความพร้อมของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมินมีการ
ดาเนินงานทัง้ 4 กระบวนการ ได้แก่ (1) การวางแผนการเตรียมความพร้อม (Plan) โดยกาหนดระบบและกลไก
การเตรียมความพร้อมและการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น (needs) (2) การดาเนินงาน (Do) มีการจัด
โครงการเตรียมความพร้อมของนิสติ ปี การศึกษา 1/2558 ตามผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น (3) การ
ตรวจสอบ (Check) พบว่า มีขอ้ เสนอแนะให้ดาเนินงานต่อไปและเพิม่ การฝึ กปฏิบตั กิ ารสืบค้นข้อมูล (4) การ
ปรับปรุง (Action) พบว่า กาหนดให้มกี ารจัดโครงการเตรียมความพร้อมของนิสติ ที่เข้าศึกษาปี การศึกษา
2/2558 และเพิม่ กิจกรรมฝึกปฏิบตั กิ ารสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
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รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
EV_58_3.1_1
EV_58_3.1_2
EV_58_3.1_3
EV_58_3.1_4
EV_58_3.1_5
EV_58_3.1_6

EV_58_3.1_7

EV_58_3.1_8

รายละเอียดของเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรือ่ ง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็ น
นิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจาปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)
ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย
(รอบที่ 1)
แผนการรับการรับนิสติ และผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
รายงานสถิตกิ ารสอบคัดเลือกเข้าเป็ นนิสติ ประจาปีการศึกษา 1/2558 ระดับ
ปริญญาโท รอบที่ 1 กับ 2 และประจาปี การศึกษา 2/2558 รอบที่ 1
โครงการเตรียมความพร้อมนิสติ ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการการประเมิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมนิสติ ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน ประจาปีการศึกษา 2558
วันเสาร์ท่ี 15 สิงหาคม 2558
โครงการเตรียมการเตรียมความพร้อมนิสติ ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน ประจาปีการศึกษา 2558 (สาหรับนิสติ
รุน่ ที่ 8)
ผลการประเมินโครงการเตรียมพร้อมนิสติ ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน ประจาปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ท่ี 10
มกราคม 2559
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2)
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริ ญญานิ พนธ์ แก่บณ
ั ฑิ ตศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางระบบและกลไกในการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์
แก่บณ
ั ฑิตศึกษา ดังนี้ (1) จัดให้มอี าจารย์ทป่ี รึกษาวิชาการในการให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการ ช่วยเหลือ
ทางการเรียน ตลอดจนแนะนาในการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อปริญญานิพนธ์ (2) เปิ ดช่องทางและ
โอกาสให้นิสติ มีเวลาในการขอคาปรึกษาจากคณาจารย์ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ การพบปะนิสติ ทางสื่อออนไลน์
(3) การสนับสนุ นให้นิสติ ค้นหาหัวข้อปริญญานิพนธ์ทส่ี นใจจากการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตลอดจนนาหัวข้อที่
สนใจมาเป็ นกิจกรรมรายงานเดี่ยวหรือรายงานกลุ่มได้ สาหรับ ระบบและกระบวนการควบคุม ดูแลการให้
คาปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่บณ
ั ฑิตศึกษา มีการวางแผนการดาเนินงาน ดังนี้
ระบบและกระบวนการควบคุมดูแล
การให้คาปรึกษาปริ ญญานิ พนธ์ แก่
ช่วงเวลา
ผลดาเนิ นงาน
บัณฑิ ตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 นิสติ จัดทารายงานการศึกษาค้นคว้าในประเด็นที่
ขัน้ ตอนที่ 1
สนใจเกี่ย วกับ แนวคิด การประเมิน ในรายวิช า
การจัดทารายงานการศึกษาค้นคว้า ชัน้ ปีท่ี 1
EV521 หลักการ รูปแบบ และทฤษฎีการประเมิน
(concept paper)
โดยให้ นิ สิ ต ค้ น คว้ า งานวิ จ ั ย ทั ง้ ในไทยและ
วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสติ มีความรู้ลึกใน
ต่างประเทศจากนัน้ สังเคราะห์ประเด็นที่สนใจใน
เรื่ อ งที่ ส นใจ และสื บ ค้ น งานวิ จ ั ย ใน
การทาปริญญานิพนธ์ (EV_58_3.2_1)
ประเทศและต่ า งประเทศส าหรับ เป็ น
สารสนเทศในการกาหนดประเด็นทีส่ นใจ
ทาวิจยั
ภาคเรี ย นที่ 2 นิสติ นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการ
ขัน้ ตอนที่ 2
ซักถามเพื่อประเมินความรูท้ น่ี ิสติ ว่า มีความรูช้ ดั
การจัด ท าเค้ า โครงปริ ญ ญานิ พนธ์ ชัน้ ปีท่ี 1
แจ้งในสิง่ ทีศ่ กึ ษาค้นคว้าหรือไม่ และคณาจารย์ให้
รอบที่ 1
ข้อ เสนอแนะ ในรายวิช า สัม มนาการประเมิน
วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสติ จัดทาเค้าโครง
ทัง้ นี้ในรายวิชานี้ เมื่อคณาจารย์ประเมินความรู้
ปริญญานิพนธ์ และมีความเข้าใจอย่าง
ของนิสิตจากนัน้ ให้นิสติ จัดทาเค้าโครงปริญญา
ลุ่มลึกในประเด็นวิจยั ทีต่ นสนใจ
นิพนธ์นาเสนอต่อคณาจารย์ ซึง่ ในรายวิชานี้นิสติ
จะได้เค้าโครงปริญญานิพนธ์ (EV_58_3.2_2)
จากนั น้ เลขานุ ก ารคณะกรรมการการบริห าร
หลั ก สู ต ร ใ ห้ นิ สิ ต ติ ด ต่ อ อาจ ารย์ ท่ี ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์หลักและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
จากนัน้ เลขานุ การคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและ
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ข อ ง อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
(EV_58_3.2_3)
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ระบบและกระบวนการควบคุมดูแล
การให้คาปรึกษาปริ ญญานิ พนธ์ แก่
ช่วงเวลา
ผลดาเนิ นงาน
บัณฑิ ตศึกษา
ปิดภาคเรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดโครงการพัฒนา
ขัน้ ตอนที่ 3
ศั ก ยภาพการวิ จ ั ย และทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ น
โครงการพัฒนาศักยภาพการวิ จยั และ
ศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายหลักคือ การพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศักยภาพการวิจยั ให้นิสติ สามารถเขียนเค้าโครง
วัตถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพวิจยั
ปริญ ญานิ พ นธ์ ไ ด้ อ ย่ า งมีคุ ณ ภาพ และมีก าร
นิ สิ ต ส าหรั บ ไ ป ใ ช้ พ ั ฒ นาเ ค้ า โค ร ง
น าเ สน อเ ค้ า โค ร งป ริ ญ ญา นิ พน ธ์ แล ะ ใ ห้
ปริญญานิพนธ์ให้มคี ุณภาพดีขน้ึ และ
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกและคณาจารย์ของหลักสูตร
เน้ น ฝึ กทั ก ษะการน าเสนอเค้ า โครง
วิพากษ์และให้ขอ้ เสนอแนะ (EV_58_3.3_4)
ปริญญานิพนธ์ และการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ภาคเรี ย นที่ 1 สาหรับเค้าโครงปริญญานิพนธ์ทม่ี คี ุณภาพ จะให้
ขัน้ ตอนที่ 4
ชัน้ ปีท่ี 2
แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
การสอบเค้าโครงปริ ญญานิ พนธ์
และให้สอบป้องกันเค้าโครงปริญญานิพนธ์
หลั ง จากสอบ 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
ข้อตอนที่ 5
การติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของการ เ ค้ า โ ค ร ง ความก้า วหน้ า ของวิท ยานิ พ นธ์โ ดยจัด เวลาให้
ปริญญานิพนธ์ น าเสนอเป็ น กลุ่ ม และเสนอเป็ น รายบุ ค คลกับ
จัดทาวิ ทยานิ พนธ์
อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษา ทัง้ นี้ นิ สิ ต จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง
เพื่อ ก ากับ ติด ตามการด าเนิ น งานเก็บ
ระยะเวลาในการขอจริย ธรรมในการวิจ ัย การ
รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์ให้เป็ นไปตาม
ตีพิม พ์ผ ลงาน และระยะเวลาการเก็บ รวบรวม
แผน
ข้อมูล
ภาคเรี ย นที่ 2 นิ สิต จะต้อ งก าหนดเป้ าหมายการสอบปริญ ญา
ขัน้ ตอนที่ 6
นิพนธ์ให้ทนั เวลาตามแผนของเค้าโครงปริญญา
ภาคเรียนที่ 2 ชัน้ ปี ที่ 2 นิ สิ ตสอบ ชัน้ ปีท่ี 2
นิพนธ์ทก่ี าหนด
ปริ ญญานิ พนธ์
สาหรับผลการดาเนินงานเกีย่ วกับการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสติ ได้ดาเนินงานมาถึงขัน้ ตอนที่
3 ซึง่ นิสติ ทุกคนมีอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมเพื่อในการดูแลและให้คาปรึกษาครบทุกคนแล้ว
ตลอดจนนิสติ ได้ปรึกษาอาจารย์ได้หลายช่องทาง ได้แก่ การพบปะ การส่งงานทางเมลล์ การติดตามงานทาง
ไลน์ การโทรศัพท์พดู คุยสือ่ สาร เป็ นต้น
ในส่วนของการประเมินกระบวนการดาเนินงานพบว่า นิสติ ในปี การศึกษา 2558 ทุกคนได้ดาเนินงาน
ตามเป้าหมายครบถ้วน ในระหว่างการดาเนินงานพบว่า จุดทีค่ วรพัฒนาของนิสติ คือ ควรมีการฝึ กการอ้างอิง
ตัง้ แต่ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ปี ท่ี 1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงเสนอให้มกี ารจัดการเรียนการสอนในหัวข้อนี้ใน
รายวิชากระบวนทัศน์การแสวงหาความรูค้ วามจริง เพื่อเป็ นการพัฒนาระบบการพัฒนาส่งเสริมนิสติ ในรุน่ ต่อไป
มีสมรรถนะตามเป้าหมายของหลักสูตร
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- กิ จกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิ สิตและการเสริ มสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน ในปี การศึกษา 2558 เพื่อให้นิสติ มี
ความรูค้ วามสามารถตามหลักสูตรและมีทกั ษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ตลอดจนมีทกั ษะการวิจยั ทีส่ ามารถ
สร้างองค์ความรู้ทางด้านการประเมินได้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการการประเมิน จึงเห็นความสาคัญของการพัฒนานิสติ และการจัดกิจกรรมให้นิสติ ในช่วงปิ ดภาค
เรียน เพื่อให้นิสติ มีศกั ยภาพเป็ นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร ตลอดจนมีความสามารถทางด้านการวิจยั ที่
เพิม่ ขึน้ และสามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกาหนดให้ (EV_58_3.2_4) (EV_58_3.2_5)
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
EV_58_3.2_1
EV_58_3.2_2
EV_58_3.2_3
EV_58_3.2_4
EV_58_3.2_5

รายละเอียดของเอกสาร
เอกสารสรุปรายชื่อรายงานการศึกษาค้นคว้า (concept paper) ของนิสติ รุน่ 7.1
มคอ.5 สัมมนาการประเมิน
รายงานการประชุม
โครงการการพัฒนาศักยภาพนิสติ และทักษะนิสติ ในศตวรรษที่ 21
โครงการเพิม่ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการการประเมิน
ประจาปีการศึกษา 2558
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3)
ข้อมูลนิ สิต
ปี การศึกษาที่
รับเข้า
ปี 1/2558
ปี 2/2558

จานวน
รับเข้า
6
3

จานวนนิ สิตคงอยู่ (จานวนจริ ง) ในแต่
ละปี การศึกษา
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

ร้อยละการคงอยู่

6
6
N/A
3
3
N/A
อัตราการคงอยู่ = จานวนนิสติ ชัน้ ปีท่ี 3
* 100
จานวนนิสติ รับเข้า (ชัน้ ปีท่ี 1)

100
100

*การรายงานแนวโน้ มผลการดาเนิ นงานต้องรายงาน ≥ 3 ชุดข้อมูล

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนิ สิต
เนื่องจากนิสติ ทีเ่ ข้าศึกษาปี การศึกษา 2558 มีจานวน 9 คน ทาให้คณาจารย์สามารถดูแลนิสติ อย่าง
ใกล้ชดิ เป็ นปจั จัยสาคัญประการแรกทีค่ วบคุมได้ แต่ระหว่างการศึกษาทัง้ นี้หลักสูตรนี้เป็ นภาคนอกเวลาราชการ
นิสติ ทีเ่ รียนทุกคนต้องทางาน ทาให้นิสติ ต้องบริหารจัดการเวลาเรียนและทางานให้สมดุล ระหว่างเรียนในแต่ละ
รุน่ จะมีนิสติ ทีม่ ปี ญั หาในการบริหารจัดการเวลาเรียนกับการทางาน ซึง่ ได้แก้ไขโดยให้อาจารย์ทป่ี รึกษาวิชาการ
ให้การช่วยเหลือให้คาปรึกษาและแก้ปญั หา เช่น ในเรื่องเวลาเรียน แรงจูงใจในการเรียน ความรูใ้ นบางรายวิชา
เป็ นต้น
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
หลักสูตรเริม่ เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 เป็ นปีแรก จึงไม่มผี สู้ าเร็จการศึกษา

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
หลักสูตรเริม่ เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 เป็ นปีแรก ยังไม่มผี สู้ าเร็จการศึกษา
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ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิ สิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ในปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 4.50 (EV_58_3.3_1)
(EV_58_3.3_1)
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ ไม่มขี อ้ มูล
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติ ในปีการศึกษา 2556 เท่ากับ ไม่มขี อ้ มูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน ให้นิสติ ประเมินความพึงพอใจ
เกีย่ วกับหลักสูตร โดยมีแนวโน้มผลการประเมิน ยังไม่สามารถประเมินแนวโน้มได้
การจัดการข้อร้องเรียนของนิ สิต
เรื่องที่ร้องเรียน

ผลการดาเนิ นการจัดการข้อร้องเรียน

ไม่มี

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
EV_58_3.3_1
EV_58_3.3_2
EV_58_3.3_3

รายละเอียดของเอกสาร
แบบสอบถามเกีย่ วกับหลักสูตร
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ช่องทางรายงานข้อร้องเรียนของนิสติ

สรุปผลการดาเนิ นงานหมวดที่ 2 บัณฑิ ตและนิ สิต
องค์ประกอบ

3.1 การรับนิสติ
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสติ
3.3 ผลทีเ่ กิดกับนิสติ
คะแนนเฉลี่ยหมวดที่ 2 บัณฑิ ตและนิ สิต

คะแนนผลประเมิ น

3.00
3.00
2.00
2.67
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หมวดที่ 3
อาจารย์
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)
- ระบบการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปี ก ารศึก ษา 2558 หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิท ยาการการประเมิน มีก าร
เปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจากมีผทู้ เ่ี กษียณอายุราชการ จานวน 1 คน และย้ายสังกัด จานวน 2
คน แต่ได้แต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตรเพิม่ เติมจนครบ 5 คน ด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้
1. วิเ คราะห์ คุ ณ วุ ฒ ิ และคุ ณ สมบัติข องอาจารย์ป ระจ าหลัก สูต รให้เ ป็ น ตามมาตรฐานก ากับ
หลักสูตร โดยกาหนดแนวทางคัดเลือกดังนี้
1.1 มีคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก
1.2 มีศกั ยภาพสูงในการผลิตผลงานทางวิชาการและได้รบั การยอมรับ
1.3 มีความมุง่ มันในการท
่
างานบริหารหลักสูตรฯ
1.4 มีความเป็ นผูน้ า และการทางานเป็ นทีม
2. เสนอชื่อผูท้ ไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ ให้คณะกรรมการประจาสานักทดสอบพิจารณาเห็นชอบ
3.เสนอขอปรับ เปลี่ย นอาจารย์ป ระจ าหลัก สูต รต่ อ รองอธิก ารบดีฝ่า ยวิช าการ เพื่อ เสนอต่ อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือ่ รับทราบและให้ความเห็นชอบ (EV_58_4.1_1)
อาจารย์ประจาหลักสูตรปจั จุบนั ประกอบด้วย
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.สุทธิวรรณ
พีรศักดิ ์โสภณ*

2

อ.ดร. อัจศรา ประเสริฐสิน

3

อ.ดร. เรืองเดช ศิรกิ จิ

4

อ.ดร. ปิยพงษ์ คล้ายคลึง

5

อ.ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล

คุณวุฒิการศึกษา
กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2523
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา), 2529
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา), 2546
วท.บ. (ฟิสกิ ส์), 2544
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ), 2547
ค.ด. (วิธวี ทิ ยาการวิจยั การศึกษา), 2555
ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2545
ค.ม. (การวิจยั ทางการศึกษา), 2547
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 2555
ศศ.บ. (การประถมศึกษา), 2549
ค.ม. (วิจยั การศึกษา), 2551
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 2556
กศ.บ. (การประถมศึกษา), 2533
ศษ.ม. (วิจยั และประเมินการศึกษา), 2537
กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา), 2545

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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- ระบบการบริ หารอาจารย์ประจาหลักสูตร
เนื่องจากการเป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่กี าหนด ได้แก่ การมี
คุณวุฒปิ ริญญาเอก การดารงตาแหน่งทางวิชาการ การผลิตผลงานทางวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการ
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัตติ ่าง ๆ ครบถ้วนตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
สาหรับในคุณสมบัตกิ ารมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกนัน้ อาจารย์ประจาหลักสูตรทัง้ 5 คน มีคุณสมบัตขิ อ้
นี้ทุกคน แต่ในคุณสมบัตอิ ่นื นัน้ ต้องใช้คุณลักษณะประจาตัวของอาจารย์ประจาหลักสูตรอันได้แก่ ศักยภาพใน
การผลิตผลงานทางวิชาการและได้รบั การยอมรับ และความมุง่ มันในการท
่
างานบริหารหลักสูตรฯ ซึง่ ปจั จุบนั มี
อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 3 คนทีไ่ ด้ดาเนินการยืน่ ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
นอกจากการพัฒนาตนเองเพื่อให้มคี ุณสมบัตติ ามข้อกาหนด อาจารย์ประจาหลักสูตรยังมีหน้าที่
ทางานบริหารหลักสูตรฯ ให้พฒ
ั นาขึน้ (EV_58_4.1_1) ดังนี้
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. เลขานุการหลักสูตร

กระบวนการ
ผลั ด เปลี่ ย นอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รให้ ป ฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่
เลขานุการหลักสูตรฯ อย่างน้อย 2 ปี
2. กรรมการสอบสัมภาษณ์วชิ าการ
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวนอย่างน้อย 2 คน
ท าหน้ า ที่เ ป็ น กรรมการสอบสัม ภาษณ์ วิช าการส าหรับ
คัดเลือกนิสติ เข้าศึกษา
3. เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับ กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
หลักสูตรและการเรียนการสอน
กิจ กรรมต่ า ง ๆ ตามที่ส ถานศึก ษาก าหนด เพื่อ เพิ่ม พูน
ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการพัฒนาหลักสูตร
4. คณะกรรมการประจาหลักสูตร
ก าหนดให้อ าจารย์ ป ระจ าหลัก สู ต รทัง้ 5 คนเป็ น คณะ
กรรมการบริห ารหลัก สูต ร และเข้า ร่ว มประชุ ม พิจ ารณา
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการประชุมทุกครัง้
หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (EV_58_4.1_2) มีดงั นี้
1. บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็ นไปตาม มคอ.2
2. ดาเนินการการจัดทา มคอ. 3 – 7
3. ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์การเรียนของนิสติ ของทุกรายวิชาของหลักสูตร
4. ประเมินผลรายวิชา ประเมินผลการสอนของอาจารย์และสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ การประเมินผล
หลักสูตร และการประเมินผลบัณฑิต
5. พัฒนาหลักสูตรและอาจารย์
6. ดาเนินการให้เป็ นไปตามระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
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- ระบบการส่งเสริ มและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและรวมไปถึงอาจารย์ผสู้ อนต้อง
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทัง้ ในเรื่องของศาสตร์ทางด้านการประเมินรวมไปถึงความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ โดยในปี การศึกษา 2558 มีการจัดโครงการการจัดการความรูเ้ รื่อง
เกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ 2 ครัง้ โดยทัง้ 2 ครัง้ เป็ นการเชิญผูท้ รงคุณวุฒมิ า
แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ แนวคิด และวิธีก ารต่ า งๆในการจัดการเรียนการสอนให้มีป ระสิท ธิภ าพ โดยผลการจัด
โครงการดังกล่าวก็ทาให้ได้แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที เ่ี ป็ นข้อสรุปร่วมกันของคณาจารย์ท่เี กีย่ วข้องทุกคน (EV_58_4.1_3)
นอกจากนี้ทางสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยายังมีแนวทางที่จะกระตุ้นให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรได้พฒ
ั นาตนเอง ได้แก่ การระบุระยะเวลาทีต่ อ้ งยืน่ เสนอขอตาแหน่งผลงานทางวิชาการของอาจารย์แต่
ละท่าน การกาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าอบรมในหัวข้อทีค่ าดว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
และการพัฒนาหลักสูตร เช่น การแจ้งข่าวโครงการฝึ กอบรมที่น่าสนใจในที่ประชุมประจาสานักฯ หรือการ
เกษีย ณหนัง สือ จากผู้บ ริห ารระบุ ต ัว บุ ค คลเมื่อ เห็น ว่ า มีก ารจัด การประชุ ม หรือ การอบรมที่น่ า สนใจและมี
ประโยชน์ โดยสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมจากงบพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เป็ นต้น ซึ่งทาให้
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถทีเ่ กี่ยวข้องกับการทางานและนามาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนนิสติ ต่อไป
- กิ จกรรมการพัฒนาวิ ชาชีพของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
กิ จกรรม
1
รศ.สุทธิวรรณ พีรศักดิ ์โสภณ
การจัดการความรู้ ครัง้ ที่ 2-3
2
อ.อัจศรา ประเสริฐสิน
การจัดการความรู้ ครัง้ ที่ 2-3
3
อ.เรืองเดช ศิรกิ จิ
การจัดการความรู้ ครัง้ ที่ 2-3
4
อ.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
การจัดการความรู้ ครัง้ ที่ 2-3
5
อ.อุไร จักษ์ตรีมงคล
การจัดการความรู้ ครัง้ ที่ 2-3
การปฐมนิ เทศอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ จานวน 0 คน
การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน

มี 

ไม่มี 

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
EV_58_4.1_1
EV_58_4.1_2
EV_58_4.1_3

รายละเอียดของเอกสาร
การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน
คาสังมหาวิ
่
ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1660/2558 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและจิตวิทยา ประจาปีการศึกษา 2558
โครงการการจัดการความรู้
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คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2)
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก
รายการข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทัง้ หมด
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอก
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ ไป

ผลการดาเนิ นการ
5 คน
5 คน
ร้อยละ 100
5 คะแนน

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ
รายการข้อมูลพืน้ ฐาน
ผลการดาเนิ นการ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
1 คน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทัง้ หมด
5 คน
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีท่ ด่ี ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 20
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึน้ ไป
1.25 คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิ ชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทต่ี พี มิ พ์หรือเผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทัง้ หมด
ร้อยละของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ ต่อจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทัง้ หมด
เทียบคะแนน 5 คะแนน
ลาดับ

1

2

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ผลการดาเนิ นการ
7.4
5 คน
ร้อยละ 148
5 คะแนน

ผลงานที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิ ง)

ค่าถ่วง
น้าหนัก

รศ.สุทธิวรรณ Pirasaksopon, S. (2015). The equating analytical thinking ability of
พีรศักดิ ์โสภณ Mattayomsuksa 3 students using linear and true
Score method. Journal of Teaching and Education, 4(2), 451-464.
อ.อัจศรา
Prasertsin, U. (2015). Confirmatory Factor Analysis of Teacher’s Work for
Integrating Research, Evaluation Measurement and Quality Assurance
ประเสริฐสิน

Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 2201 – 2206.
อัจศรา ประเสริฐสิน. (2558). การประเมินความต้องการจาเป็ นในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา. วารสาร
บรรณศาสตร์ มศว, 8(2), 56-68.
25

0.4

1.0
0.8

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดําเนิ นการ
กลยุทธ์การนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน.
วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 8(2), 69-82.
พินดา วราสุนนั ท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และสรัญญา ชูสกุล. (2558). การประเมิน
0.6
ความต้องการจําเป็ นการนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วจิ ยั , 7(2), 108-120.
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.
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.
พินดา วราสุนนั ท์, อัจศรา ประเสริฐสิน และสรัญญา ชูสกุล. (2558). การพัฒนา
ตัวบ่งชีก้ ารนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที ่ 12, 1913-1921.

0.4

0.4

0.2

3

อ.เรืองเดช
ศิรกิ จิ

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
คล้ายคลึง

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.
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

1.0

อ.อุไร
จักษ์ตรีมงคล
ผลรวมค่าถ่วงนํ้าหนัก
คิดเป็ นร้อยละ

(EV_58_4.2_1)

หน้า 26

7.4
148

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
EV_58_4.2_1

รายละเอียดของเอกสาร
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)
ตัวบ่งชี้ย่อย
การคงอยูข่ องอาจารย์ประจาหลักสูตร
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ปี การศึกษา
2556 2557 2558
5 คน 5 คน 5 คน
4.80

ผลการประเมิ น
ตนเอง (คะแนน)
3.00

*การรายงานแนวโน้ มผลการดาเนิ นงานต้องรายงาน ≥ 3 ชุดข้อมูล

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
EV_58_4.3_1
EV_58_4.3_2

รายละเอียดของเอกสาร
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร

สรุปผลการดาเนิ นงานหมวดที่ 3 อาจารย์
องค์ประกอบ

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยหมวดที่ 3

คะแนนผลประเมิ น

2.00
3.75
5.00
1.25
5.00
3.00
2.92
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หมวดที่ 4
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
(การบริหารหลักสูตร)
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1)
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิ ชาในหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันวางแผนเพื่อ ออกแบบและกาหนดแนวทางบริหาร
จัดการหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุดโดยคานึงถึงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรต้องเป็ นสามารถ
พัฒนาทักษะทางด้านการประเมินโดยผ่านการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีความเน้นหนักทัง้ ทางด้าน
ทฤษฎี โดยต้องสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อ การปฏิบตั ิการประเมินได้อย่างแท้จริง (EV_58_5.1_1) โดยใน
ระหว่างที่มกี ารจัดการเรียนการสอนนัน้ อาจารย์ผูส้ อนในแต่ละรายวิชาได้มกี ารประชุมวางแผน พูดคุยกันอยู่
เสมอเพื่อโดยจะเห็นได้จากการทีม่ กี ารบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้มคี วามเชื่อมโยงกันทัง้ วิชาทีเ่ ป็ น
ทฤษฎีและวิชาปฏิบตั โิ ดยมีการสังงานนิ
่
สติ เพื่อให้สามารถนาความรูใ้ นวิชาทฤษฎีมาใช้ในวิชาปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
แท้จริง (EV_58_5.1_2)
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยตามความก้าวหน้ าในศาสตร์สาขานัน้ ๆ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อนให้ความสาคัญการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้กา้ ว
ทันความก้าวหน้าของแนวคิดทางด้านการประเมินโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
การประเมิน จะถึงกาหนดรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี การศึกษา 2559 ดังนัน้ ช่วงเวลาก่อนทีจ่ ะปรับปรุง
หลักสูตรก็ได้ให้การสนับสนุ นทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักสูตรทัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผสู้ อน
และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับหลักสูตรในการพัฒนาความรูท้ างด้านการประเมินเพื่อให้มคี วามทันสมัย และเท่า
ทันการเปลี่ย นแปลงของศาสตร์ทางด้านการประเมิน ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มกี ารอบรมเพื่อพัฒนาองค์
ความรูด้ า้ นการประเมินโดยเชิญวิทยากรผูม้ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านการประเมินมาให้ความรู้ (EV_58_5.1_3)
รวมไปถึงการสนับสนุ นให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การวัดผล ประเมินผล และวิจยั สัมพันธ์แห่ง
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 24” จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหว่างวันที่ 27 – 29
มกราคม 2559 (EV_58_5.1_4)
การบริ หารหลักสูตร
1. ปัญหาในการบริ หารหลักสูตร
หลักสูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าวิท ยาการการประเมิน มีป ญั หาในการบริหารจัดการ
หลักสูตรทีช่ ดั เจน คือหลักสูตรเพิง่ จัดการเรียนครัง้ สอนเป็ นปี แรกในปี การศึกษา 2558 หลังจากการปรับปรุง
หลักสูตรไปในช่วงปีการศึกษา 2555 รวมไปถึงบุคลากรทีอ่ ยูใ่ นหลักสูตรส่วนใหญ่เป็ นอาจารย์ใหม่ทเ่ี ข้ามาอยูใ่ น
สานักทดสอบหลังจากทีห่ ลักสูตรได้ปรับปรุงแล้ว ทาให้ไม่ ได้เห็นความเปลีย่ นแปลงหรือทีม่ าทีไ่ ปของหลักสูตร
ตัง้ แต่ในยุคเริม่ แรก

28

2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ ผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จากปญั หาทีค่ ณาจารย์สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ส่วนใหญ่เป็ นอาจารย์ทม่ี าปฏิบตั กิ าร
สอนหลังจากที่หลักสูตรมีการปรับปรุงแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ดาเนินการให้การสนับสนุ น
บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ายคือ คณะกรรมการบริห ารหลัก สูต ร อาจารย์ผู้ส อน และบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น วิช าการที่
เกี่ย วข้อ งกับ การบริห ารได้มีก ารพัฒ นาความรู้ท างด้า นการประเมิน ให้มีค วามทัน สมัย และเท่ า กับ การ
เปลีย่ นแปลงของศาสตร์ดา้ นการประเมิน รวมทัง้ ให้มคี วามเชื่อมโยงกับหลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดทา
หลักสูต รในระยะเริ่มต้น จึงได้มีการเชิญอดีต ประธานบริหารหลักสูต รมาให้ความรู้ในประเด็นถึงที่มาของ
หลักสูตร การบริหารหลักสูตรในระยะเริม่ แรก รวมไปถึงแนะนาแนวทางในการบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนสาหรับหลักสูตรทีจ่ ะดาเนินการต่อไป (EV_58_5.1_5) รวมถึงการจัดโครงการการจัดการความรูเ้ รื่อง
เกีย่ วกับแนวการจัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒทิ ไ่ี ด้เชิญมาก็เป็ นผูม้ คี วามรูใ้ นเรื่องของ
การประเมินและเป็ นผูท้ อ่ี ยูใ่ นยุคเริม่ ต้นของหลักสูตร (EV_58_5.1_6)
3. แนวทางการป้ องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต
จากปญั หาในการบริหารหลักสูตรดังกล่าว ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแนวทางในการ
แก้ปญั หาโดยกาหนดให้มกี ารประชุมเพือ่ พูดคุยและปรึกษากันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการจัดให้มกี ารพัฒนา
ความรูท้ างด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมิน และการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
EV_58_5.1_1
EV_58_5.1_2
EV_58_5.1_3
EV_58_5.1_4
EV_58_5.1_5
EV_58_5.1_6

รายละเอียดของเอกสาร
รายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/2558
รายงานการประชุม ครัง้ ที่ 3/2558
โครงการการจัดการความรู้
โครงการวัดผลสัมพันธ์
โครงการจัดการความรู้ (เรือ่ ง ความเป็ นมาของหลักสูตร)
โครงการจัดการความรู้ (เรือ่ ง ให้ความรูเ้ รือ่ งการประเมิน)
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การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2)
- การกาหนดผูส้ อน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจาสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการ
ประชุมร่วมกันวางแผนเพือ่ กาหนดผูส้ อนในรายวิชาต่างๆ โดยคานึงถึงความเชีย่ วชาญของอาจารย์ผสู้ อนในแต่
ละรายวิชา เพือ่ ให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ (EV_58_5.2_1)
- การกากับ ติ ดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจาสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการประชุม
เพื่อกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) อย่างเข้มข้นโดยมีกระบวนการในการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องทัง้ ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
เริม่ ตัง้ แต่ในภาคเรียนที่ 1 ก่อนการเปิ ดการเรียนการสอนมีการจัดประชุมและกาหนดให้ผสู้ อนในรายวิชา
ต่างๆ ทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และกาหนดเวลาให้สง่ เพื่อได้มกี ารแลกเปลีย่ นมุมมองเพื่อให้แผนการเรียนรู้
(มคอ.3) มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ (EPTB 5.2) หลังจากนัน้ ได้มกี ารเชิญผูท้ รงคุณวุฒมิ าให้คาแนะนาเพื่อให้
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3) มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ (EPTB 5.5) นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้
มีการวางแผนในการกากับติดตามให้มคี วามชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้ผรู้ บั ผิดชอบในรายวิชา
ต่างๆ ส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ตามเวลาทีก่ าหนด และมีการประชุมเพือ่ พิจารณาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3)ทุก
รายวิชาเหมือนในภาคเรียนที่ 1 เพราะกระบวนการนี้ทาให้แผนการเรียนรู้ (มคอ.3) มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
- การควบคุมหัวข้อวิ ทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระในระดับบัณฑิ ตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิ ชา
และความก้าวหน้ าของศาสตร์
หลักสูตรเริม่ เปิดจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 (EV_58_5.2_4)
- การแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระในระดับบัณฑิ ตศึกษา ที่ มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กบั หัวข้อปริ ญญานิ พนธ์
หลักสูตรเริม่ เปิดจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 (EV_58_5.2_4)
- การช่วยเหลือ กากับ ติ ดตามในการทาปริ ญญานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระ และการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิ ตศึกษา
หลักสูตรเริม่ เปิดจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 (EV_58_5.2_4)
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
EV_58_5.2_1
EV_58_5.2_2
EV_58_5.2_3
EV_58_5.2_4

รายละเอียดของเอกสาร
รายงานการประชุม ครัง้ ที่ 5/2558
รายงานการประชุม ครัง้ ที่ 4/2558
โครงการการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
รายงานการประชุม ครัง้ ที่ 3/2559
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การประเมินผูเ้ รียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3)
- การประเมิ นผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจาสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการ
ประชุ ม ร่ ว มกัน เพื่ อ จะให้ ก ารจัด การเรี ย นการสอนของหลัก สู ต รเป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ พ.ศ. 2549) ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยมุง่ ให้
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิเ ป็ น เครื่อ งมือ ในการน าแนวนโยบายในการพัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐ านการจัด
การศึกษาตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการ
อุ ด มศึก ษาไปสู่ ก ารปฏิบ ัติใ นสถาบัน อุ ด มศึก ษาได้อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยก าหนดให้ทุ ก รายวิช าต้ อ งมี
รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติใน มคอ.3 โดย
หลังจากทีท่ ุกรายวิชาได้จดั ทาเรียบร้อยแล้ว ก็มกี ารประชุมเพื่อแลกเปลีย่ นมุมมองให้การประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ใ นแต่ ล ะรายวิ ช า มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
(EV_58_5.3_1)
- การตรวจสอบการประเมิ นผลการเรียนรู้ของนิ สิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจาสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการประชุม
ร่วมกันวางแผนเพื่อกาหนดผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ได้ทราบว่าหลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลงในช่วง
ปลายภาคการศึกษาจะมีการประชุมเพือ่ ประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสติ โดยการทวนสอบในทุกรายวิชาก่อนทีจ่ ะ
ดาเนินการส่งเกรดโดยกาหนดช่วงเวลาเพื่อให้อาจารย์ผูส้ อนในทุกรายวิชาได้ทราบล่วงหน้า โดยเมื่อจบการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาอาจารย์ผสู้ อนก็ได้มกี ารประชุมเพื่อประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสติ โดยการ
ทวนสอบ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบในทุกรายวิชาจะให้ขอ้ มูลการดาเนินการตัดสินผลการเรียนรูใ้ นวิชาของตนเอง
เพื่อ ให้ท่ีป ระชุ ม ทราบ และซัก ถามข้อ สงสัย รวมไปถึ ง เป็ น การประเมิน ผลการเรีย นรู้ข องนิ สิต อีก ด้ ว ย
(EV_58_5.3_2)
นอกจากนี้มกี ารพิจารณาถึงกรณีนิสติ 1 คน ทีม่ ปี ญั หาในเรื่องของการเข้าชัน้ เรียนคือไม่ตรงเวลา และ
ขาดเรียนมากผิดปกติ ซึง่ จากพฤติกรรมดังกล่าวมีความเกีย่ วข้องกับการพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสติ ในด้านที่
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม คือนิสติ ต้องมีวนิ ั ย ตรงเวลา รับผิดชอบตนเอง เคารพกฎระเบียบ โดยจากกรณี
ดังกล่าวคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นร่ว มกันในการที่จะต้องเน้ นยาให้ทุก
รายวิชา กากับดูแลนิสติ ให้ตระหนักและคาถึงถึงความสาคัญของการปฏิบตั ติ ามระเบียบทีว่ างไว้อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผูส้ อนยังได้กาหนดให้ทุกรายวิชาต้องมีเครื่องมือในการ
ประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสติ ให้ชดั เจนในทุกด้าน
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- การกากับการประเมิ นการจัดการเรียนการสอนและประเมิ นหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจาสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการประชุม
ร่วมกันวางแผนจัดทา มคอ.7 เพื่อเป็ นการประเมินการจัดการเรียนการสอนหลังจากจบปี การศึกษา พร้อมทัง้ มี
การประชุมเพือ่ ให้ มคอ.7 มีความสมบูรณ์มากทีส่ ดุ (EV_58_5.3_2)
- การประเมิ นปริ ญญานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระในระดับบัณฑิ ตศึกษา
มีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2555 และเริม่ จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
EV_58_5.3_1
EV_58_5.3_2

รายละเอียดของเอกสาร
รายงานการประชุม ครัง้ ที่ 2/2558
รายงานการประชุม ครัง้ ที่ 3/2559
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ผลการดาเนิ นงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)
ผลการดาเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒริ ะดับ อุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้ อ 7 ที่หลักสูต ร
ดาเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา
ผลการดาเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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2

3

4

5

6
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ดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
(Key Performance Indicators)
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีสว่ นร่วมใน
การประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 2 ทีส่ อดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา

ผลการดาเนิ นงาน
รายการหลักฐาน
(เขียนบรรยายผลการดาเนิ นงาน)
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีสว่ นร่วมในการประชุม ใน สรุปผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ปีการศึกษา 2558 เพือ่ วางแผน ติดตาม และทบทวน (EV_58_5.4_1)
การดาเนินงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตได้รบั การรับทราบ
มคอ. 2
จาก สกอ. เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โดยมี
(EV_58_5.4_2)
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 รายงานการประชุม
(EV_58_5.4_2)
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 4 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 6 วิชา ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
จานวนการจัดทา มคอ.3 ผ่านระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 4 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 6 วิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ได้จดั ทารายงานผลการดาเนินการของ
ผลการประเมิน
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ รายวิชา ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน
รายวิชา
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 4 วิชา
(EV_58_5.4_3)
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 6 วิชา ภายใน 30 วัน
วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่ 2558 ครบทุกรายวิชา
ให้ครบทุกรายวิชา
จานวนการจัดทา มคอ.5/มคอ.6 ผ่านระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 4 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 6 วิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายงานการประเมิน
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุด
มคอ.7
วัน หลังปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจา
รายงานการประชุม
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีการ
(EV_58_5.4_4)
ประชุมเพือ่ ประเมินผลการเรียนรูข้ องนิสติ โดยการ
ทวนสอบในทุกรายวิชา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน มีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2555 และเริม่
คาสังแต่
่ งตัง้
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558
กรรมการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
(EV_58_5.4_2)
33

ผลการดาเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

8

9

ดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
(Key Performance Indicators)
ประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงานใน
มคอ. 7 ปีทแ่ี ล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทม่ี ตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.50
จากคะแนนเต็ม 5.00
รวมตัวบ่งชี้ในปี นี้

ผลการดาเนิ นงาน
(เขียนบรรยายผลการดาเนิ นงาน)

ไม่มอี าจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2558

อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รบั การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องทัง้ ในเรื่องของศาสตร์ทางด้านการประเมิน
รวมไปถึงความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ให้มปี ระสิทธิภาพ โดยในปี การศึกษา 2558 มีการจัด
โครงการการจัด การความรู้เ รื่อ งเกี่ย วกับ แนวการ
จัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ 2 ครัง้ โดยทัง้
2 ครัง้ เป็ นการเชิญผูท้ รงคุณวุฒมิ าแลกเปลีย่ นเรียนรู้
แนวคิดและวิธกี ารต่างๆในการจัด การเรียนการสอน
ให้มปี ระสิทธิภาพ
ในปีการศึกษา 2558 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนได้รบั การพัฒนาทางด้านวิชาการ โดยเข้าร่วม
การอบรมของบัณฑิตวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เช่น
เรือ่ งของระบบ TQF Online เป็ นต้น
ไม่มบี ณ
ั ฑิต

มีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2555 และเริม่
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558

รายการหลักฐาน

ไม่มอี าจารย์ใหม่ในปี
การศึกษา 2558
โครงการจัดการ
ความรู้
(EV_58_5.4_5)

เอกสารอนุมตั กิ าร
อบรม
(EV_58_5.4_6)
ไม่มบี ณ
ั ฑิต
(ยกเว้น)

ไม่มบี ณ
ั ฑิต
(ยกเว้น)

12 ตัวบ่งชี้
(ยกเว้น 2 ตัวบ่งชี้)
จานวนตัวบ่งชีในปี นี้ ที่ดาเนิ นการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทงั ้ หมดในปี นี้
100
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิ ทยาการการประเมิ น มีการดาเนิ นงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนิ นงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5.00

34

รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
EV_58_5.4_1
EV_58_5.4_2
EV_58_5.4_3
EV_58_5.4_4
EV_58_5.4_5
EV_58_5.4_6

รายละเอียดของเอกสาร
สรุปผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
มคอ. 2
ผลการประเมินรายวิชา มคอ.5
รายงานการประชุม ครัง้ ที่ 3/2559
โครงการการจัดการความรู้
เอกสารอนุมตั กิ ารอบรม
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1)
- ระบบการดาเนิ นงานของภาควิ ชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรฯ ได้มรี ะบบการดาเนินงานในด้านสิง่ สนับสนุ นการเรียนรูโ้ ดยการจัดประชุมหลักสูตรขึน้ เป็ น
ประจาเพื่อบริหารจัดการด้านต่างๆที่เ กี่ยวข้องกับหลักสูต ร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้ว ยอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อนในทุกรายวิชาเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ดาเนินการ และสรุปผลการ
ดาเนินการจากผลสะท้อนกลับของนิสติ และอาจารย์
ในด้านสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ ได้มกี ารนาเข้าเสนอในการจัดประชุมหลักสูตรฯด้วย โดยมีการประชุมเพื่อ
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนการดาเนินการในการเตรียมและจัดหาสิง่ สนับสนุ นการเรียนรูท้ ่เี พียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน (P) (EV_58_6.1_1) ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน
ห้องปฏิบตั กิ าร ทีพ่ กั ของนิสติ โดยมติทป่ี ระชุมพิจารณาจัดเตรียมห้องเรียนสาหรับนิสติ รุน่ ที่ 1 ได้แก่ ห้องเรียน
ปริญญาโท ชัน้ 3 ห้องเรียน ห้องเรียนสาหรับนิสติ รุ่นที่ 2 (EV_58_6.1_2) ได้แก่ ห้องเรียนปริญญาโท 2 ห้อง
842 ชัน้ 4 และห้องพักนิสติ ได้แก่ ห้องประชุมเล็กชัน้ 4 อาคารสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
จากนัน้ ให้ประสานอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ เจ้าหน้าที่ เพื่อจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิง่ อานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในห้องดังกล่าวแก่นิสติ เมื่อดาเนินการตามมติท่ปี ระชุม ในด้าน
ห้องเรียน
- จานวนสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
หลังจากได้มติทป่ี ระชุมแล้ว อาจารย์และเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ ได้ดาเนินการตามทีว่ างแผนไว้ (D) โดย
ทาความสะอาด ปรับปรุงห้อง และจัดหาอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่างๆทีจ่ ะช่วยในการสนับสนุ นการเรียนรู้
แก่นิสติ เพือ่ ให้มจี านวนสิง่ สนับสนุนการเรียนรูท้ เ่ี พียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
1. ห้องพักนิสติ (EV_58_6.1_3) ได้แก่
- คอมพิวเตอร์ตงั ้ โต๊ะและอุปกรณ์ได้แก่ แป้นพิมพ์และเม้าท์ สภาพพร้อมใช้งานจานวน 3 เครือ่ ง
- เครือ่ งพิมพ์จานวน 2 เครือ่ ง
- โต๊ะและเก้าอีน้ งเพื
ั ่ อ่ ใช้ในการทางานของนิสติ
- อุปกรณ์สานักงานต่างๆได้แก่ กระดาษ หมึกพิมพ์
- ตรวจสอบแสงไฟ และเครือ่ งปรับอากาศให้มสี ภาพดีใช้งานได้อย่างปกติ
- ดาเนินการติดตัง้ wifi internet เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆสนับสนุ นการเรียนรูท้ เ่ี พียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- จัดชัน้ ว่างสาหรับวางของ / ฝากสัมภาระของนิสติ
- ตรวจสอบห้องน้าทีอ่ ยูใ่ กล้ให้พร้อมใช้งานเพือ่ ความสะดวกแก่นิสติ
** หมายเหตุ : เมือ่ ดาเนินการเตรียมห้องพักนิสติ ตามทีว่ างแผนไว้ พบว่า ห้องทีเ่ ตรียมไว้ในชัน้ ที่ 4 อยูส่ งู นิสติ
ใช้งานไม่สะดวก และมีความยากลาบากในการติดตัง้ wifi internet จึงได้ทาการย้ายห้องดังกล่าวมาเป็ นห้องว่าง
ชัน้ 1 อาคารสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา แทน (C และ A)
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2. ห้องเรียนนิสติ (EV_58_6.1_4) ได้แก่
- อุปกรณ์ต่างๆทีจ่ าเป็ นในการจัดการเรียนการสอนได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องฉาย พร้อมทัง้
ตรวจสอบแสงไฟ และเครือ่ งปรับอากาศให้มสี ภาพดีใช้งานได้อย่างปกติ
- จัดให้มตี ูส้ าหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเพื่อการใช้งานทีส่ ะดวก (จัดเพิม่ เติมขึน้ หลังจากทราบ
ผลประเมินของนิสติ ) (EV_58_6.1_4 และ EV_58_6.1_6)
- จัดให้มตี ูน้ ้าร้อนเย็นเพือ่ ให้นิสติ ใช้ หน้าห้องเรียน
- จัดให้มบี อร์ดสาหรับประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร และการประชุมวิชาการต่างๆแก่นิสติ
** หมายเหตุ : มีการประชุมหลักสูตรเพื่อเพิม่ จานวนห้องเรียนเพื่อรองรับนิสติ ในรุน่ ที่ 2 ทีเ่ ข้ามาเรียนในเทอม
ปลายเป็ นห้องเรียนปริญญาโท 2 ห้อง 842 ชัน้ 4 (EV_58_6.1_2)
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิ นความพึงพอใจของนิ สิ ตและอาจารย์ต่อสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้
หลักสูต รฯได้มีกระบวนการปรับปรุงผลการดาเนิ นการในด้านสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้ท่เี พียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อจะได้ร ับทราบถึงผลการดาเนินการจึงให้นิสติ ตอบแบบประเมิน ปค
003 (EV_58_6.1_5) (C) และนาผลประเมินดังกล่าวเข้าพิจารณาในทีป่ ระชุมหลักสูตรเพื่อทราบ และทาการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รบั ในด้านสิง่ สนับสนุ นการเรียนรูว้ ่ามีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนหรือไม่ (A) (EV_58_6.1_6) ซึง่ ผลการประเมินพบว่า มีระดับคะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 4.16 – 4.81
(จาก 5 คะแนน) แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรฯมีการจัดเตรียมสิง่ สนับสนุ นการเรียนรูท้ จ่ี าเป็ นต่อการจัดการเรียน
การสอน และส่งผลให้ผเู้ รียน สามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านตามเกณฑ์ การประเมิน ซึง่ จากผลการ
ประเมินทางหลักสูตรฯได้รบั ข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้
1. ควรจัดให้มคี วามพร้อมของอุปกรณ์เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน และขอให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
จัดความพร้อมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเวลาสอน เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ จะได้ไม่เป็ นการเสียเวลาในการรอเจ้าหน้าทีม่ าติดตัง้ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คก่อนสอน ซึง่ ทางหลักสูตรได้
ประสานงานเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเพือ่ ดาเนินการ
2. ควรจัดให้มตี ู้ LOCKER ในห้องเรียนเพือ่ ให้นิสติ ใช้เก็บของ
3. ประสานงานให้เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องจัดหาสายต่อ HDMI เพิม่ เติม
ซึง่ จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หลักสูตรฯได้เข้าพิจารณาในมติทป่ี ระชุมหลักสูตรฯ และมีมติให้ดาเนินการ
โดยประสานงานกับเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
รายการหลักฐานอ้างอิ ง
รหัสเอกสาร
EV_58_6.1_1

EV_58_6.1_2

รายละเอียดของเอกสาร
บันทึกข้อความเชิญประชุมหลักสูตรฯ ครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
วาระการประชุม (ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา ข้อ 4.1 สถานทีจ่ ดั สอน/
ห้องเรียน/ห้องพักนิสติ ) และรายงานประชุม
บันทึกข้อความเชิญประชุมหลักสูตรฯ ครัง้ ที่ 5/2558 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
วาระการประชุม (ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ ข้อ 5.2) และรายงานประชุม
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รหัสเอกสาร
EV_58_6.1_3
EV_58_6.1_4
EV_58_6.1_5
EV_58_6.1_6

รายละเอียดของเอกสาร
ภาพห้องพักนิสติ และสิง่ สนับสนุนการเรียนรูต้ ่างๆ
ห้องเรียนนิสติ และสิง่ สนับสนุนการเรียนรูต้ ่างๆ
แบบประเมิน ปค.003
บันทึกข้อความเชิญประชุมหลักสูตรฯ ครัง้ ที่ 3/2559 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
วาระการประชุม (ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งพิจารณา ข้อ 4.1 การประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 1/2558)และรายงานประชุม

สรุปผลการดาเนิ นงานหมวดที่ 4 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิ นผูเ้ รียน
(การบริ หารหลักสูตร)
องค์ประกอบ

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเ้ รียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6.1 สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ยหมวดที่ 4

คะแนนผลประเมิ น

3.00
2.00
2.00
5.00
3.00
3.00
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หมวดที่ 5
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้ าของการดาเนิ นงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปี ที่ผา่ นมา
แผนดาเนิ นการ

กาหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดาเนิ นการได้สาเร็จ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)
--เขียนบรรยาย-2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิม่ หรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธกี ารสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)
--เขียนบรรยาย-แผนปฏิ บตั ิ การใหม่สาหรับปี ..............................
ระบุแผนการปฏิบตั กิ ารแต่ละแผน วันทีค่ าดว่าจะสิน้ สุดแผน และผูร้ บั ผิดชอบ
--เขียนบรรยาย--
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หมวดที่ 6
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูป้ ระเมิน
1. ข้อคิ ดเห็นหรือสาระจากผูป้ ระเมิ น

2. ความเห็นของผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร

3. การนาไปดาเนิ นการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการการประเมิน สานักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ

คะแนน
การประเมิ นเฉลี่ย

0.01 – 2.00 น้ อย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

หมายเหตุ

ผ่าน
ยกเว้น
2.67
2.92
3.00
3.00
2.89

ยกเว้น
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ยกเว้น
3 ตัวบ่งชี้
3 ตัวบ่งชี้
4 ตัวบ่งชี้
1 ตัวบ่งชี้
11 ตัวบ่งชี้
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ตารางการวิ เคราะห์คณ
ุ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
ประกอบ
ที่
1

คะแนน
ผ่าน

5
6
รวม

ยกเว้น
คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบ่งชีใ้ น
องค์ประกอบที่ 2 - 6

4

I

P

-

-

O

ผ่าน/ไม่ผา่ นการประเมิน

2
3

จานวน
ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
คะแนน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
เฉลี่ย 3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

3
3
4
1

11
ผลการประเมิ น

2.67
(3.1,3.2,3.3)

2.92
(4.1,4.2,4.3)

ยกเว้น

(2.1,2.2)

-

-

2.67

ปานกลาง

-

-

2.92

ปานกลาง

-

3.00

ปานกลาง

-

3.00

ปานกลาง

2.89

ปานกลาง

3.00

3.00

(5.1)

(5.2,5.3,5.4)

-

ยกเว้น

3.00
(6.1)

7

4

0

2.86

3.00

0.00
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
ข้อมูลสรุปรายวิ ชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิ ชาที่เปิ ดสอนในภาคการศึกษา/ปี การศึกษา
การกระจายของระดับคะแนน
รายวิ ชา

ภาค/ปี
การศึกษา A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U

ENM600
EV511
EV512
EV521
EV522
ORM612
ORS612
ENM600
EV511
EV521
EV531
EV537
EV542

1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558

3
4
6
4
1
2
6
7
6

- 3 1 1
- - 2
- - - 1 1 - 1 1 2

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -

-

-

4
4
-

4
-

-

-

W
1
-

จานวน จานวน
นิ สิตที่
นิ สิตที่
ลงทะเบียน สอบ
เรียน
ผ่าน
4
6
6
6
6
6
6
6
6
8
4
3
3
3
3
6
6
9
8
9
9

การวิ เคราะห์รายวิ ชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
EV521

ภาค
การศึกษา
1/2558

EV511

2/2558

รหัส ชื่อวิ ชา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

เกรด A ทุกคน

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ดาเนินการ
ทวนสอบรายวิชา
ดังกล่าว โดยใช้
อาจารย์ผสู้ อนชีแ้ จง
วิธกี ารสอนและวิธกี าร
ประเมิน
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ดาเนินการ
ทวนสอบรายวิชา
ดังกล่าว โดยใช้
อาจารย์ผสู้ อนชีแ้ จง
วิธกี ารสอนและวิธกี าร
ประเมิน

นิสติ มีผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนทีน่ ่าพอใจและเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์รายวิชา

ควรเน้นการประเมินทักษะการ
คิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้
จริงของทฤษฎีการประเมิน

นิสติ ไม่สามารถบริหาร
จัดการเวลาตนเองได้จงึ ไม่
ค่อยได้เข้าชัน้ เรียน ทาให้
สอบปลายภาคได้คะแนน
ต่า และคุณภาพของ
ชิน้ งานอยูใ่ นระดับต่า

ควรให้นิสติ ลงทะเบียนรายวิชานี้
ในภาคเรียนใหม่

เกรด D จานวน
1 คน
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รหัส ชื่อวิ ชา
EV533

ภาค
การศึกษา
2/2558

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

เกรด A ทุกคน

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ดาเนินการ
ทวนสอบรายวิชา
ดังกล่าว โดยใช้
อาจารย์ผสู้ อนชีแ้ จง
วิธกี ารสอนและวิธกี าร
ประเมิน

นิสติ มีผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนทีน่ ่าพอใจและเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์รายวิชา
นอกจากนี้นิสติ ได้ผลงาน
ตามเป้าหมายคือ เค้าโครง
ปริญญานิพนธ์

ควรเน้นการประเมินคุณภาพ
ของเค้าโครงปริญญานิพนธ์ดว้ ย

รายวิ ชาที่ไม่ได้เปิ ดสอนในปี การศึกษา
รหัส ชื่อวิ ชา
ภาคการศึกษา
-

เหตุผลที่ไม่เปิ ดสอน
-

รายวิ ชาที่สอนเนื้ อหาไม่ครบในปี การศึกษา
รหัส ชื่อวิ ชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด
-

สาเหตุที่ไม่ได้สอน
-

มาตรการที่ดาเนิ นการ
-

วิ ธีแก้ไข
-
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คุณภาพของการสอน
การประเมิ นรายวิ ชาที่เปิ ดสอนในปี ที่รายงาน
รายวิ ชาที่มีการประเมิ นคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิ น
รหัส ชื่อวิ ชา
ภาคการศึกษา ผลการประเมิ นโดยนิ สิต แผนการปรับปรุง
มี
ไม่มี
ENM600 การอ่าน (ระดับปริญญาโท) 1/2558
นาเสนอผลการ
ประเมินในทีป่ ระชุม
EV511 กระบวนทัศน์การแสวงหา
1/2558
4.34
ให้ขอ้ เสนอแนะและ
ความรูค้ วามจริงของมนุษย์
นาข้อเสนอแนะไป
EV512 การสร้างเครือ่ งมือตรวจสอบ 1/2558
4.65
ปรับปรุงรายวิชา
และประเมินคุณภาพ
EV521 หลักการทฤษฏีและรูปแบบ 1/2558
4.92
การประเมิน
EV522 ระเบียบวิธกี ารประเมิน
1/2558
4.66
ORM612 สอบปริญญานิพนธ์ ระดับ 1/2558
ปริญญาโท
ORS612 สอบปริญญานิพนธ์/สาร
1/2558
นิพนธ์
ENM600 การอ่าน (ระดับปริญญาโท) 2/2558
EV511 กระบวนทัศน์การแสวงหา
2/2558
4.86
ความรูค้ วามจริงของมนุษย์
EV521 หลักการทฤษฏีและรูปแบบ 2/2558
4.95
การประเมิน
EV531 การประเมินโครงการ
2/2558
4.26
EV537 การประเมินบุคลากร
2/2558
4.65
EV542 การจัดการสารสนเทศในการ 2/2558
4.98
ประเมิน
EV533 สัมมนาการประเมิน
2/2558
4.43
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ประสิ ทธิ ผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

สรุปข้อคิ ดเห็นของผูส้ อน และข้อมูล
ป้ อนกลับจากแหล่งต่างๆ
นิสติ มีคุณธรรมในการดารงชีวติ และมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบ แต่อาจไม่ตรงเวลา เช่น การเข้า
เรียน มีบางคนมาสาย เนื่องจากต้องเดินทาง
จากต่างจังหวัด เป็ นต้น มีภาวะผูน้ า และ
สามารถทางานเป็ นทีมได้เป็ นอย่างดี

ความรู้

นิสติ มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการ ทฤษฎี
และเนื้อหาด้านวิทยาการการประเมิน แต่ยงั
ขาดประสบการณ์ในการนาความรูต้ ่างๆ ไปใช้

ทักษะทางปญั ญา

นิสติ มีความใฝร่ ใู้ ฝเ่ รียน และมีวจิ ารณญาณใน
การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร สามารถคิดได้อย่าง
มีเหตุผลและเป็ นระบบ และเชื่อมโยงความรู้
ด้านการประเมินได้
นิสติ สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทัง้ ในฐานะผูน้ า
และสมาชิกกลุม่ ทีด่ ี และรับผิดชอบการทางาน
ของตนเองและผูอ้ ่นื แต่เนื่องจากนิสติ บางส่วน
ไม่ได้จบการศึกษาด้านครู ทาให้ยงั มีปญั หาใน
การสือ่ สารและนาเสนอ
นิสติ มีทกั ษะทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พือ่ ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า สามารถค้นคว้าแหล่งข้อมูล
ได้โดยใช้เทคโนโลยี แต่นิสติ บางคนยังขาด
ทักษะการเขียนบทความทางวิชาการทีต่ อ้ งใช้
การฝึกฝนสม่าเสมอ

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สือ่ สารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
มอบหมายให้อาจารย์ผสู้ อนชีแ้ จงกฎระเบียบในการ
เรียนการสอนให้ชดั เจนในทุกรายวิชาโดยเฉพาะการ
ตรงต่อเวลา นอกจากนี้ให้อาจารย์ผสู้ อนในแต่ละ
รายวิชากาหนดกลยุทธ์ทส่ี ง่ เสริมให้ผเู้ รียนมาตรง
เวลา เช่น ให้มกี ารสอบเก็บคะแนนก่อนเข้าเรียน
เพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจผูเ้ รียนจะสร้างความ
กระตือรือร้น หรือการทบทวนบทเรียน เป็ นต้น
จัดให้รายวิชามีการฝึกปฏิบตั กิ ารประเมินใน
สถานการณ์จริงร่วมกับอาจารย์ผสู้ อน นอกจากนี้ใน
รายวิชาต่อไปจะเป็ นวิชาฝึกปฏิบตั กิ ารการประเมิน
นิสติ จะได้รบั การฝึกปฏิบตั ใิ นบริบททีห่ ลากหลาย
เพิม่ ขึน้
เพิม่ การทดสอบความรู้ เช่น exit exam เพือ่
ตรวจสอบความรูข้ องนิสติ ว่าจะเป็ นไปตามเป้าหมาย
หลักสูตรหรือไม่ เป็ นต้น
จัดให้รายวิชาให้นิสติ มีการนาเสนอผลงานเดีย่ วและ
มีโครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ เพือ่ ให้นิสติ ได้
นาเสนอผลงานจนเกิดความคุน้ เคย ไม่ต่นื เต้น และ
สามารถนาเสนองานได้น่าสนใจ
จัดให้รายวิชามอบหมายให้นิสติ เขียนบทความ
วิชาการหลังจากทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านกลุม่ หรือเดีย่ ว
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1 จานวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
ยกเว้น
คน
2 จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รบั การประเมินทัง้ หมด
ยกเว้น
คน
3 ผลรวมของค่าคะแนนทีไ่ ด้จาการประเมินบัณฑิต
ยกเว้น คะแนน
4 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้รบั การประเมิน
ยกเว้น ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริ ญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิ ตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิ สระภายใน 1 ปี
5 จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ยกเว้น
คน
6 จานวนบัณฑิตทีต่ อบแบบสารวจทัง้ หมด
ยกเว้น
คน
7 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ยกเว้น ร้อยละ
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
ยกเว้น คะแนน
คะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริ ญญาโท) ผลงานของนิ สิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาโทที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
9 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด
ยกเว้น
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิ ชาการ (ระดับปริ ญญาโท)
10 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
ชิน้
11 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิน้
วิชาการระดับชาติ (0.20)
12 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิน้
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
13 จานวนวารสารทางวิชาการทีไ่ ม่อยูใ่ นฐานข้อมูลแต่สถาบันนาเสนอสภา
ชิน้
อนุมตั ติ ามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
14 จานวนผลงานทีไ่ ด้รบั การจดอนุ สทิ ธิบตั ร (0.40)
ชิน้
15 จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พิ ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI
ชิน้
กลุม่ ที่ 2 (0.60)
16 จานวนบทความทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทป่ี รากฏใน
ชิน้
ฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
17 จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พิ ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI
ชิน้
กลุม่ ที่ 1 (0.80)
18 จานวนบทความทีต่ พี มิ พ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติทป่ี รากฏใน
ชิน้
ฐานข้อมูลระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
19 จานวนผลงานทีไ่ ด้รบั การจดสิทธิบตั ร (1.00)
ชิน้
20 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริ ญญาโท)
21 งานสร้างสรรค์ทม่ี กี ารเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ชิน้
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
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22 งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิน้
23 งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิน้
24 งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิน้
25 งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิน้
26 ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
27 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริ ญญาเอก) ผลงานของนิ สิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่
28 จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทัง้ หมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิ ชาการ (ระดับปริ ญญาเอก)
29 บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิน้
วิชาการระดับชาติ (0.20)
30 บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิน้
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
31 บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในวารสารวิชาการทีไ่ ม่มอี ยูใ่ นฐานข้อมูล
ชิน้
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพือ่ อนุมตั วิ ารสารเหล่านี้ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
32 ผลงานทีไ่ ด้รบั การจดอนุสทิ ธิบตั ร (0.40)
ชิน้
33 บทความวิจยั ทีต่ พี มิ พิ ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
34 บทความวิจยั ทีต่ พี มิ พิ ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทอ่ี ยูใ่ นฐานข้อมูล
ชิน้
ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
35 บทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
ชิน้
36 บทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทป่ี รากฏใน
ชิน้
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37 ผลงานทีไ่ ด้รบั การจดสิทธิบตั ร (1.00)
ชิน้
38 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริ ญญาเอก)
39 งานสร้างสรรค์ทม่ี กี ารเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ชิน้
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
40 งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิน้
41 งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)
ชิน้
42 งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิน้
43 งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน / นานาชาติ(1.00)
ชิน้
44 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
45 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริ ญญาเอก
46 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ วี ฒ
ุ ปิ ริญญาเอก
5
คน
47 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทัง้ หมด
5
คน
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ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอกเทียบ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ งทางวิ ชาการ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิ ชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิ ชาการ
จานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
จานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
จานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในวารสารวิชาการทีไ่ ม่อยูใ่ น
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพือ่ อนุมตั วิ ารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทต่ี พี มิ พ์ในวารสารวิชาการทีไ่ ม่อยูใ่ น
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพือ่ อนุมตั วิ ารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
จานวนผลงานทีไ่ ด้รบั การจดอนุ สทิ ธิบตั ร (0.40)
จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุม่ ที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุม่ ที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูใ่ น
ฐานข้อมูลทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีอ่ ยู่
ในฐานข้อมูลทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุม่ ที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุม่ ที่ 1 (0.80)
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จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีป่ รากฏ
3
ชิน้
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนบทความวิชาการทีต่ พี มิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ชิน้
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนผลงานทีไ่ ด้รบั การจดสิทธิบตั ร (1.00)
ชิน้
จานวนผลงานวิชาการรับใช้สงั คมทีผ่ า่ นการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
ชิน้
จานวนผลงานวิจยั ทีห่ น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาเนินการ (1.00)
ชิน้
จานวนผลงานค้นพบพันธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ ทีค่ น้ พบใหม่และได้รบั การจด
ชิน้
ทะเบียน (1.00)
จานวนตาราทีผ่ า่ นการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
ชิน้
จานวนหนังสือทีผ่ า่ นการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
ชิน้
จานวนตาราทีผ่ า่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
ชิน้
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
จานวนหนังสือทีผ่ า่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
ชิน้
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
7.4 น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ทม่ี กี ารเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ชิน้
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิน้
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิน้
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิน้
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิน้
ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริ ญญาเอกที่ได้รบั การอ้างอิ งในวารสารระดับชาติ หรือ
นานาชาติ ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ ด้รบั การอ้างอิง
ชิน้
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
5
คน
จานวนบทความทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชิน้ /คน
คะแนนเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของนิสติ ปี สดุ ท้าย / บัณฑิตใหม่ทม่ี ี
คะแนน
ต่อคุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
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