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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 
ณ ห้องประชุมอินทนิลโสภา ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ (ผ่านระบบ ZOOM MEETING)   

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
08.45  - 09.00 น. - ประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือวางแผนการประเมิน  
09.00 -  09.20 น. - กล่าวแนะน าคณะกรรมการประเมินหลักสูตร  

- ประธานหลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

09.20 – 09.55 น. - คณะกรรมการประเมิน สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผล
การด าเนินงานตาม SAR 

 

09.55 – 09.30 น. - สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน (จ านวน 3 คน)  
09.30 – 09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
09.45 – 11.20 น. - สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน (ชั้นปีละ 1 คน)  
11.20 – 11.50 น. - สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (จ านวน 3 คน)  
11.50 – 12.00 น. -  สัมภาษณ์ศิษย์เก่า (จ านวน 3 คน)  

12.00 – 12.30 น. - สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต (จ านวน 3 คน)   

12.30 - 13.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.45 – 15.30 น. - คณะกรรมการประเมินประชุมหารือการเขียนรายงานผลการประเมิน
ส าหรับน าเสนอด้วยวาจา 

 

15.30 – 16.30 น. - ประธานกรรมการประเมินน าเสนอผลการประเมินโดยวาจาให้แก่หลักสูตร 
- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรกล่าวปิดพิธี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารหลักสูตร 
 

  รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.สามารถ ทองเฝือ (ประธานกรรมการ) รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์ (กรรมการ) อาจารย์
พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์ (กรรมการ) นางสาวธิดารัตน์ หมวกสกุล (เลขานุการ) และนายมูฮัมมัดรอซาลี  บือราเฮง 
(ผู้ช่วยเลขานุการ) 
  รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตรได้จัดเตรียม รวมถึง
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง  การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสียที่
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน  ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนศิษย์เก่า 
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต และตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 
  การประเมินนี้ ด าเนินการภายใต้การประเมินองค์ประกอบที่ 2 การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ 
AUN QA มีทั้งหมด 11 ข้อ ซึ่งประเมินด้วยระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมิน มีดังนี ้  
 
องค์ประกอบที่ 2 การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA 

Criteria Score 1 -7 
1. Expected Learning Outcomes 4 
2. Programme Specification 4 
3. Programme Structure and Content 4 
4. Teaching and Learning Approach 4 
5. Student Assessment 3 
6. Academic Staff Quality 4 
7. Support Staff Quality 4 
8. Student Quality and Support 3 
9. Facilities and Infrastructure 4 
10. Quality Enhancement 4 
11. Output 3 
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จุดแข็งในภาพรวมของหลักสูตร 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จึงท าให้เกิดความสนใจที่จะเรียนสาขานี้ 
2. อาจารย์ให้ความสนใจและเข้าใจต่อนักศึกษาเป็นอย่างดี 
3. บุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพที่ช่วยส่งเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง  
4. ความเป็นผู้น าของนักศึกษา ความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
5. มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วนในการส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตร 
6. เป็นหลักสูตรที่คนในพ้ืนที่มีความพึงพอใจและเกินค่าเปูาหมาย 
 

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ของหลักสูตร 
1.หลักสูตรควรท าความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ 
2. คู่เทียบตรง/สอดคล้องกับหลักสูตร 
3. สื่อการสอน/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มีความทันสมัยมากข้ึน 
4. เน้นความสามารถเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ และการเขียนหนังสือราชการ 
5. การสนับสนุนให้อาจารย์เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อ 
 
การปรับปรุงการเขียน SAR 
- พัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้มีความครบถ้วนและชัดเจน 
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AUN QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 

 
 Criteria Strengths Area for improvement 

1. Expected 
Learning 
Outcomes 

1.1 The expected 
learning outcomes 
have been clearly 
formulated and 
aligned with the vision 
and mission of the 
university  

- มีการวางแผนและ
ด าเนินการเก็บข้อมูลตาม 
ELO                                                       

- การก าหนด ELO ที่ได้
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
แท้จริง 

1.2 The expected 
learning outcomes 
cover both subject 
specific and generic 
(i.e. transferable) 
learning outcome 

- มีการก าหนด ELO ทั้ง 
generic และ specific 
อย่างชัดเจน   

- การกระจาย ELOs ลงสู่
รายวิชา และให้ครอบคลุม
ทั้ง specific และ generic 

1.3 The expected 
learning outcomes 
clearly reflect the 
requirements of the 
stakeholders 

- ELO สะท้อนความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

- ELOs ที่สัมพันธ์กับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มควรปรากฏอยู่ใน
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

2. Programme 
Specification 

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

- ข้อก าหนดหลักสูตรแสดง
ไว้อย่างชัดเจนในเล่ม มคอ.2 
ซึ่งมีรายละเอียดตรงกับ 
มคอ.2 และบนเว็บไซต์ของ
คณะ 

- 

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

- เนื้อหา รายละเอียดของ
รายวิชามีความครอบคลุม
และเป็นปัจจุบัน 

- 

2.3 The programme 
and course 
specifications are 
communicated and 
made available to the 
stakeholders[1,2] 

- มีการประชาสัมพันธ์
รายละเอียดของหลักสูตร 

- การเผยแพร่รายละเอียด
ของหลักสูตรให้เข้าถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและ
ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
- การประเมินประสิทธิภาพ
ของแต่ละช่องทางในการ
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 Criteria Strengths Area for improvement 
สื่อสาร 

3. Programme 
Structure and 
Content 

3.1 The curriculum is 
designed based on 
constructive 
alignment with the 
expected learning 
outcomes[1] 

- โครงสร้างหลักสูตร
เรียงล าดับเนื้อหาจาก
ระดับพ้ืนฐานไปสู่ระดับที่
สูงขึ้น 

- ความเชื่อมโยงและการ
กระจายผลการเรียนรู้ ELO 
ไปยังแต่ละรายวิชา 

3.2 The contribution 
made by each course 
to achieve the 
expected learning 
outcomes is clear [2] 

- ในแต่ละรายวิชาได้รับการ
ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุ CLOs ของวิชานั้นๆ 
เพ่ือไปสู่การบรรลุ PLOs 
ของหลักสูตรอย่างชัดเจน 

- 

3.3  The curriculum is 
logically structured, 
sequenced, integrated 
and up-to-
date[3,4,5,6] 

- หลักสูตรมีโครงสร้างและ
การล าดับของรายวิชา 
ประกอบด้วยวิชาพ้ืนฐาน 
วิชาเอกบังคับและวิชาเลือก 

- การพัฒนาระบบกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่พัฒนา 
ELOs 

4. Teaching and 
Learning 
Approach 

4.1 The educational 
philosophy is well 
articulated and 
communicated to all 
stakeholders [1] 

- ปรัชญาการศึกษาของ
หลักสูตรได้ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนและมีการเผยแพร่
ข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบ 

- การสื่อสารปรัชญา
การศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มรับทราบทาง
ช่องทางต่างๆ รวมถึงการ
ประเมินผลการสื่อสาร 

4.2 Teaching and 
learning activities are 
constructively aligned 
to the achievement of 
the expected learning 
outcomes [2,3,4,5] 

- หลักสูตรใช้แนวออกแบบ
การเรียนการสอนที่
หลากหลาย มีกิจกรรม 
Active Learning การลง
ภาคสนาม การฝึกปฏิบัติ
งานวิจัยและสหกิจศึกษา 

- กระบวนการน าผลการ
ประเมินกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีความสอดคล้อง
กับ ELOs และการน าไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

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

- สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ให้นักศึกษามีความเกี่ยวข้อง
กับคนในพ้ืนที่ 
- การเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

- ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองและเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
5. Student 
Assessment 

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

- หลักเกณฑ์การประเมิน
นักศึกษาเป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

- การประเมินประสิทธิภาพ
ของช่องทางการรับนักศึกษา
แต่ละช่องทาง 

5.2 The student 
assessments including 
timelines, methods, 
regulations, weight 
distribution, rubrics 
and grading are 
explicit and 
communicated to 
students [4,5] 

- ระบุเกณฑ์การประเมินใน 
มคอ.3 ทุกรายวิชา ชี้แจง
และตกลงกับนักศึกษาใน
ชั่วโมงแรกของการเรียน
การสอนผ่าน course 
syllabus 
- การประเมินผลการเรียนรู้
มีหลายรูปแบบ 

- การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของช่องทางการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 

5.3 Methods including 
assessment rubrics 
and marking schemes 
are used to ensure 
validity, reliability and 
fairness of student 
assessment [6,7] 

- วิธีการวัดผลของหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การวัดที่แน่นอนและมีความ
เป็นภววิสัย 
- มีกระบวนการประเมิน 
วิธีการประเมินผลของ
รายวิชา 

- การน า rubric 
assessment tool มาใช้ 
ในการวัดและประเมินผล
ของรายวิชาในหลักสูตรใน
รูปแบบที่เหมาะสม 

5.4 Feedback of 
student assessment is 
timely and helps to 
improve learning [3] 

- การแจ้งผลประเมินให้
นักศึกษาทันเวลา 

- การประเมินระบบ
ผลสัมฤทธิ์ของการรับผล
สะท้อนอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 

5.5 Students have 
ready access to 
appeal procedure [8] 

- มีระบบการอุทธรณ์ - พัฒนาช่องทางการอุทธรณ์
ร้องทุกข์ 

6. Academic 
Staff Quality 

6.1 Academic staff 
planning (considering 
succession, 
promotion,             
re-deployment, 
termination, and 
retirement) is carried 
out to fulfil the needs 
for education, 

- หลักสูตรมีการวิเคราะห์
อัตราก าลังและมีแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 
 

- การประเมินความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาอาจารย์ทั้ง
แผนระยะสั้นและระยะยาว 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
research and service 
[1] 
6.2 Staff-to-student 
ratio and workload are 
measured and 
monitored to improve 
the quality of 
education, research 
and service [2] 

- มีการจัดท า ติดตาม Staff-
to-student ratio and 
workload ของอาจารย์
อย่างชัดเจนเพื่อน ามา
วางแผนพัฒนาการเรียน  
การสอน การท าวิจัยและ
การบริการวิชาการ 

- การก าหนดค่า FTEs ที่
ครอบคลุมภาระงานทางวิจัย
และบริการวิชาการ 

6.3 Recruitment and 
selection criteria 
including ethics and 
academic freedom for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated 
[4,5,6,7] 

- กระบวนการสรรหา
อาจารย์ใหม่เป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยสื่อสาร
ผ่านเว็บไซต์คณะ 

- 

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

- มีเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจน - ท าให้เป็นที่รู้จักและมี
บทบาทในสังคม 
- ผลงานทางวิชาการและ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

6.5 Training and 
developmental needs 
of academic staff are 
identified and 
activities are 
implemented to fulfil 
them [8] 

- มีการสนับสนุนให้อาจารย์
ไปพัฒนาตนเองตามความ
ต้องการ 

- แผนและแนวทางการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

6.6 Performance 
management 
including rewards and 
recognition is 
implemented to 
motivate and support 
education, research 
and service [9] 

- มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับอาจารย์ เช่น 
มอบรางวัลแก่อาจารย์ดีเด่น 
เป็นต้น 

- ระบบการจัดการที่เป็น
ของตนเอง 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
6.7 The types and 
quantity of research 
activities by academic 
staff are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [10] 
 

- มีการส่งเสริมบุคลากร   
ในการขับเคลื่อนงานวิจัย
และการตีพิมพ์ 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
จ านวนและประเภท
ผลงานวิจัยที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
- การติดตาม และ
เทียบเคียงกับหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยอื่นเพ่ือการ
พัฒนา 

7. Support Staff 
Quality 

7.1 Support staff 
planning (at the 
library, laboratory, IT 
facility and student 
services) is carried out 
to fulfil the needs for 
education, research 
and service [1] 

- หลักสูตรมีบุคลากร
เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน วิจัย และบริการ
วิชาการ 
- มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านอาคาร ห้องสมุดคณะ 
ครุภัณฑ์ และมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ส าหรับการศึกษา วิจัย และ
บริการวิชาการ 

- แผนพัฒนาบุคลากรใน
ระยะยาว ระยะเวลาการเข้า
สู่ต าแหน่งช านาญการ 
มาตรการติดตาม การวัด
และการประเมินผล 

7.2 Recruitment and 
selection criteria for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated [2] 

- มีหลักเกณฑ์และ
กระบวนการสรรหาบุคลากร
สายสนับสนุนอย่างชัดเจน
ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

- การประเมินกระบวนการ
รับที่ปฏิบัติอยู่เพ่ือการ
พัฒนา 

7.3 Competences of 
support staff are 
identified and 
evaluated [3] 

- มีระบบการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากรสาย
สายสนับสนุนที่ชัดเจนตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

- การระบุสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะเฉพาะของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่
สะท้อนความต้องการของ
หลักสูตร 

7.4 Training and 
developmental needs 
of support staff are 
identified and 
activities are 
implemented to fulfill 
them [4] 

- มีกิจกรรม/โครงการการ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

- กระบวนการส ารวจถึง
ความต้องการของบุคลากร
สายสนับสนุน ก่อนที่จะมี
การส่งบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้ารับการอบรม 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
7.5 Performance 
management 
including rewards and 
recognition is 
implemented to 
motivate and support 
education, research 
and service [5] 

- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
- มีการสนับสนุนเงินรางวัล
เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอ 

- 

8. Student 
Quality and 
Support 

8.1 The student intake 
policy and admission 
criteria are defined, 
communicated, 
published, and up-to-
date [1] 

- มีนโยบายการรับนักศึกษา
และวิธีการรับนักศึกษาเข้า
เรียนในหลักสูตรโดยมีการ
ระบุไว้อย่างชัดเจน 

- การประเมินการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์เกณฑ์
การรับนักศึกษาให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

8.2 The methods and 
criteria for the 
selection of students 
are determined and 
evaluated [2] 

- มีข้อก าหนดใน
กระบวนการคัดเลือก
นักศึกษา 

- การประเมินระบบการ
คัดเลือกที่ชัดเจนเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาให้จ านวน
นักศึกษาเพ่ิมข้ึนและมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการ
บรรลุผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรได้ 

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

- อาจารย์ให้ความสนใจเป็น
อย่างดี 
- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การดูแลนักศึกษาและ
ติดตามความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน 

- การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ  
 

8.4 Academic advice, 
co-curricular activities, 
student competition, 
and other student 
support services are 
available to improve 
learning and 
employability [4] 

- มีกิจกรรมและโครงการที่
ท าให้เกิดแรงจูงใจ 

- การประเมินผลการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่
ท าให้การเรียนรู้ดีขึ้น
ประโยชน์ในการท างาน 
การก าหนดมาตรฐานของ
การให้บริการนักศึกษา 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
8.5 The physical, 
social and 
psychological 
environment is 
conducive for 
education and 
research as well as 
personal well-being 
[5] 

- มีการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ที่เอ้ือต่อสภาพความเป็นอยู่ 

- การประเมินสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
วิจัย และสภาพความเป็นอยู่
ที่มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนหลักสูตร 

9. Facilities and 
Infrastructure 

9.1 The teaching and 
learning facilities and 
equipment (lecture 
halls, classrooms, 
project rooms, etc.) 
are adequate and 
updated to support 
education and 
research [1] 

- มีสิ่งอ านวยความสะดวก
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- ตรวจสอบความเพียงพอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มี
ความทันสมัย 

9.2 The library and its 
resources are 
adequate and 
updated to support 
education and 
research [3,4] 

- มีการจัดหาหนังสือและ
ทรัพยากรในห้องสมุดของ
คณะที่เพียงพอต่อการเรียน
การสอน 

- การประเมินความทันสมัย
ของหนังสือและทรัพยากร
อย่างต่อเนื่อง 

9.3 The laboratories 
and equipment are 
adequate and 
updated to support 
education and 
research [1,2] 

- มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการเรียนการ
สอนและการท าวิจัย 

- การประเมินความ
เหมาะสมของ Software  
ที่ใช้ในการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง  

9.4 The IT facilities 
including e-learning 
infrastructure are 
adequate and 
updated to support 
education and 
research [1,5,6] 

- มีสิ่งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เพียงพอ 

- การประเมินความพึง
พอใจเพ่ือน ามาพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
9.5 The standards for 
environment, health 
and safety; and access 
for people with 
special needs are 
defined and 
implemented [7] 

- หลักสูตรมีการพัฒนาตาม
รอบการปรับปรุง 

- การน าผลงานวิจัยและ
การบริการวิชาการมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
อย่างชัดเจน 

10. Quality 
Enhancement 

10.1Stakeholders’nee
ds and feedback serve 
as input to curriculum 
design and 
development [1] 

- มีการน าข้อมลูจากความ
ต้องการและข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
เป็นแนวทางในการ
ออกแบบหลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่ก าหนด และตรงกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- การทบทวนด้านการใช้ผล
ข้อมูลปูอนกลับหรือตอบ
กลับและความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
มาเป็นส่วนส าคัญในการ
ออกแบบหลักสูตรที่ชัดเจน 
ทันสมัย 

10.2 The curriculum 
design and 
development process 
is established and 
subjected to 
evaluation and 
enhancement [2] 

- มีกระบวนการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรที่
ชัดเจน 

- การทบทวนกระบวนการ
ออกแบบและปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในรอบ
ถัดไป 

10.3 The teaching and 
learning processes 
and student 
assessment are 
continuously reviewed 
and evaluated to 
ensure their relevance 
and alignment [3] 

- มีการปรับปรุงรูปแบบ  
การเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

- การทบทวนและประเมิน
กระบวนการการจัดการ
เรียนการสอน และการ
ประเมินผู้เรียนเพ่ือให้
บรรลุผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

10.4 Research output 
is used to enhance 
teaching and learning 
[4] 

- มีการน าผลงานวิจัยของ
อาจารย์มาใช้ในการเรียน
การสอน 

- ความชัดเจนและความเป็น
รูปธรรมของการน า
ผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียน
การสอน เช่น เขียนไว้ใน 
มคอ.3 ของรายวิชา 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
10.5 Quality of 
support services and 
facilities (at the library, 
laboratory, IT facility 
and student services) 
is subjected to 
evaluation and 
enhancement [5] 

- มีระบบการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และมี
การน าผลกการประเมินมา
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น จ านวน
ห้องปฏิบัติการ จ านวนจุด
ของสัญญาณ Wifi เป็นต้น 

- การปรับปรุงสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้ครบถ้วนตาม
ข้อเสนอแนะหรือแผนการ
ปรับปรุง 

10.6 The 
stakeholder’s 
feedback mechanisms 
are systematic and 
subjected to 
evaluation and 
enhancement [6] 

- การรับข้อมูลปูอนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การประเมินระบบและ
กลไกการรับข้อมูลปูอนกลับ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ
น ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพ
ของระบบ 

11. Output 11.1 The pass rates 
and dropout rates are 
established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [1] 

- หลักสูตรมีการติดตามและ
ตรวจสอบนักศึกษาที่สอบ
ผ่าน ตกออก และวิเคราะห์
สาเหตุการลาออก 

- การหาคู่เทียบที่เหมาะสม 
- การส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝุายที่มีต่อหลักสูตร 
- ระบบการจัดเก็บข้อมูล
ของบัณฑิตควรมีความ
ชัดเจน 

11.2 The average time 
to graduate is 
established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [1] 

- มีการรายงานข้อมูล
ผู้ส าเร็จการศึกษา 3 ปี
ย้อนหลัง 

- การก าหนดคู่เทียบเพ่ือให้
เกิดการพัฒนา 

11.3 Employability of 
graduates is 
established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [1] 

- มีการรายงานข้อมูล
ภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต 

- การก าหนดคู่เทียบเพ่ือให้
เกิดการพัฒนา 
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 Criteria Strengths Area for improvement 
11.4 The types and 
quantity of research 
activities by students 
are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [2] 

- มีการรายงานข้อมูล
กิจกรรมด้านวิจัยของ
นักศึกษา 

- การก าหนดค่าเปูาหมาย
งานวิจัยของนักศึกษา เพ่ือ
ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
- การก าหนดคู่เทียบเพ่ือให้
เกิดการพัฒนา 

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

- มีการประเมินระดับความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- การน าเสนอข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี และการ
วิเคราะห์เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพ 
- การก าหนดคู่เทียบเพ่ือให้
เกิดการพัฒนา 
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สรุปการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

จุดเด่น 
1. การส่งเสริมพัฒนาผลงานตีพิมพ์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
2. การบริหารจัดการและการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
3. การสอนรายวิชาภาวะผู้น าที่สอนเกี่ยวกับความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี และสามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
4. ความกล้าแสดงออกในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
5. การสอนวิธีใช้ระบบ Zoom Meeting ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปัจจุบัน 
6. ช่องทางการประชาสัมพันธ์แนะแนวการเข้าศึกษาของหลักสูตรมีความท่ัวถึง เช่น โรงเรียน ปูาย

ประกาศเว็บไซต์ของคณะ และช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ  
7. มีกิจกรรมการแข่งขันและรางวัล 
8. มีโครงการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ประสบปัญหาเรื่องการเรียนแบบออนไลน์ เนื่องจากบางพ้ืนที่มีเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีไ่ม่
เสถียร 

2. ต้องการให้ทางหลักสูตรมีการจัดท า MOU ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือศึกษาดูงานและฝึกสหกิจ
ศึกษา 

3. ห้องสมุดยังขาดระบบ Internet ระบบการสืบค้นหนังสือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และหนังสือที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียน 

4. เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ิมเติมให้กับศิษย์ที่จบไปแล้ว 
5. เพ่ิมเติมทักษะเรื่องการตัดสินใจ เพราะบางสถานการณ์ยังไม่กล้าคิดตัดสินใจด้วยตนเอง 
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