
มคอ.7 
รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2559) 
ประจำปการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561–31 พฤษภาคม 2562) 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
---------------------------------------------- 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

รหัสหลักสูตร 25521761108799 
ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท 
ปท่ีเปดสอน 2559 
ปท่ีปรับปรุง (ทุกรอบ 5 ป) 2559 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 25  เมษายน  2559 
สกอ.รับทราบ 21  กุมภาพันธ  2560 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 7, 8 และ 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 

มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย                                                                     
 

อาจารยประจำหลักสูตร (ตามท่ีอนุมัติใน มคอ.2 หลักสตูรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก 

สถาบัน/ 
ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

1. นายเผาพงษพัฒน   
    บุญกะนันท 

อาจารย กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร /พ.ศ. 2549 
มหาวิทยาลัยขอนแกน/พ.ศ. 2534 
มหาวิทยาลัยขอนแกน/พ.ศ. 2527 

2. นายโกวิท  วัชรินทรางกูร อาจารย ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (ภาษาไทย) 
ค.บ. (ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน /พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /พ.ศ. 2542 
วิทยาลัยครูนครราชสีมา พ.ศ. 2535 

3. นางศรีเพ็ญ  พลเดช อาจารย ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
ค.บ. (นาฏศิลป) 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล/พ.ศ. 2553 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /พ.ศ. 2540 
วิทยาลัยครูบุรีรัมย /พ.ศ. 2535 

4. นายสิทธิชัย  ดีลน 
(เกษียณอายุ 30 กันยายน 
2561) 

อาจารย คด. (การบริหารการศึกษา) 
 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.บ. (ฟสิกส/คณติศาสตร) 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี /
พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม /พ.ศ. 2548 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ/
มหาสารคาม/ พ.ศ. 2523 

5. นายกิติวัชร  ถวยงาม อาจารย ปร.ด. (บริหารการศึกษา) 
 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
วท.บ. (สัตวศาสตร) 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย / 
พ.ศ. 2557 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง/พ.ศ. 2551 
มหาวิทยาลยัขอนแกน/ พ.ศ. 2549 
 



 

 
 
 

2 

ชื่อ – สกุล 
ตำแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก 

สถาบัน/ 
ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

6. นางสาววินิรณี ทัศนะเทพ 
   (แทน ดร.สิทธิชัย ดีลน) 

ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศศ.ม. (จิตวิทยาและ 
การแนะแนว) 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย/พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม/พ.ศ. 2542 
 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พ.ศ. 2537 

 
คุณสมบัติของอาจารยประจำหลกัสูตร (ปจจบัุน) 
 

 
ท่ี 

ตำแหนง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
วันเดือนป 

ท่ีเขาทำงาน 

จำนวน
นักศึกษา 
ท่ีดูแล 

ผูสอน 
หนาท่ีควบคุมวิทยานิพนธ 

ท่ีปรึกษา
หลัก 

ท่ีปรึกษา
รวม 

ผูสอบ 
 

1. อาจารย ดร.สิทธิชัย ดลีน 6 ม.ค. 2557      

2. อาจารย ดร.กิติวัชร ถวยงาม 31 พ.ค. 2552 4  -  - 
3. อาจารย ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร 6 พ.ค. 2536 5     

4. อาจารย ดร.เผาพงษพัฒน  
บุญกะนันท 

1 พ.ค. 2554 5     

5. อาจารย ดร.ศรเีพ็ญ  พลเดช 18 พ.ค. 2554 5     

6 ผูชวย
ศาสตราจารย 

ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ 7 มิ.ย. 2542 -     

 
อาจารยผูสอน (อาจารยประจำภายในสถาบัน) 
 

ท่ี ตำแหนงทางวิชาการ                 ชื่อ - สกุล 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  จีวัฒนา 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครพนธ เน้ือไมหอม 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูเกียรติ จารตัน 
5. ผูชวยศาสตราอาจารย ดร.นวมินทร ประชานันท 
6. อาจารย ดร.กระพัน ศรีงาน 
7. อาจารย ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร 
8. อาจารย ดร.เผาพงษพัฒน บุญกะนันท 
9. อาจารย ดร.ศรเีพ็ญ พลเดช 
10. อาจารย ดร.สิทธิชัย ดลีน 
11. อาจารย ดร.กิติวัชร ถวยงาม 

 
อาจารยผูสอน (อาจารยพิเศษภายนอกสถาบัน) 

ท่ี ตำแหนงทางวิชาการ              ชื่อ - สกุล 
1. รองศาสตราจารย ดร.บุญชม ศรีสะอาด 
2. รองศาสตราจารย ดร.จณิณวัตร ปะโคทัง 
3. รองศาสตราจารย ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สเุทียบ ละอองทอง 
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องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 

เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสาร  

หลักฐานประกอบ 
1. จำนวนอาจารย
ประจำหลักสตูร 
 

     ในรอบปการศึกษา  2561  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา มีอาจารยประจำหลักสตูร จำนวน 5 คน  ซึ่งเปนอาจารย
ประจำหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาอีกหน่ึง
หลักสตูรดวย โดยเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 1 คน   
และพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน  4 คน  ดังน้ี 
1. ดร.สิทธิชัย ดลีน เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2561 
2. ดร.กิติวัชร ถวยงาม 
3. ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร 
4. ดร.เผาพงษพัฒน บุญกะนันท 
5. ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช 
   สภามหาวิทยาลัยไดอนุมตัิให ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทน ดร.สิทธิชัย ดีลน   

1.1 คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประจำ
หลักสตูร 
 
1.2 มคอ.2 
1.3 สมอ.08 

 
 

2. คุณสมบัต ิ
ของอาจารย
ประจำหลักสตูร 
 

     อาจารยประจำหลักสตูร 5  คน มคีุณสมบัตเิปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสตูรของคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  คือ  เปนอาจารยประจำ
หลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอกหรอืเทียบเทา หรือเปนผูดำรงตำแหนงทาง
วิชาการไมตำ่กวาศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน จำนวน
อยางนอย 3 คน   

      อาจารยประจำหลักสตูรท้ัง 5 คน มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก ดานการบริหาร
การศึกษา ดังน้ี  

ช่ือ-สกุล สาขาวิชา ปท่ีสำเรจ็การศึกษา 
1. ดร.เผาพงษพัฒน  
   บุญกะนันท 

กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

2549 
2534 
2527 

2. ดร.โกวิท  
   วัชรินทรางกูร 

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (ภาษาไทย) 
ค.บ. (ภาษาไทย) 

2554 
2542 
2535 

3. ดร.สิทธิชัย ดลีน 
(เกษียณอายุ 30 ก.ย. 
2561) 

ค.ด. (การบรหิารการศึกษา) 
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.บ. ฟสิกส/คณติศาสตร 

2556 
2547 
2523 

4.  ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
ค.บ. (นาฏศิลป) 

2553 
2540 
2535 

5. ดร.กิติวัชร ถวยงาม ปร.ด. (บริหารการศึกษา) 
ศษ.ม.(การบรหิารการศึกษา) 
วท.บ. (สัตวศาสตร) 

2558 
2553 
2548 

6. ผศ.ดร.วินิรณี  
ทัศนะเทพ  
(แทน ดร.สิทธิชัย ดีลน) 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศศ.ม. (จิตวิทยาและ 
การแนะแนว) 

2559 
2542 

 

2.1 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 

 
  2.2  สำเนา 
ปริญญาบัตร 
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เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสาร  

หลักฐานประกอบ 

ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) 2537  

3. คุณสมบัต ิ
ของอาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสตูร 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตาม มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ดานการบริหารการศึกษาท้ัง 5 คน และในรอบป  
2561 มีผลงานวิจัยท่ีผานการตีพิมพและอยูระหวางการดำเนินการวิจัย ดังน้ี 
 

ท่ี ช่ือ -สกุล ช่ืองานวิจัย 
1. ดร.เผาพงษพัฒน   

บุญกะนันท 
เผาพงษพัฒน บุญกะนันท. (2556).  
  ธรรมาภิบาลของผูบริหาร มหาวิทยาลัย  
  ราชภัฏบุรีรัมย. บุรีรัมย: มหาวิทยาลัย           
  ราชภัฏบุรรีัมย.   
ไพโรจน เคนวิเศษ และเผาพงษพัฒน  
  บุญกะนันท. (2558). “การพัฒนารูปแบบ 
  ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยท่ี 
  มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของระบบการดูแล 
  ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ัน 
  พ้ืนฐาน”.  วารสารชอพะยอม คณะ 
  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 26(2)  
  (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) มหาสารคาม :  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
พรรณี ราชจันทร และเผาพงษพัฒน  
  บุญกะนันท. (2558). “การพัฒนารูปแบบ 
  ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยท่ี 
  สงผลตอการเกิดจิตสาธารณะของนักศึกษา 
  การศึกษานอกระบบในกลุมนครชัย 
  บุรินทร”.  วารสารการบริหารและพัฒนา  
  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ 
  ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
  7 (2) (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558). 
  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
ธีรภาพ นาราช เผาพงษพัฒน บุญกะนันท   
  และศรเีพ็ญ พลเดช. (2558). “สภาพ 
  การศึกษาสภาพปจจัยท่ีสงผลตอ 
  ความสำเร็จในการบริหารของผูบริหาร 
  สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร 
  สถานศึกษาและครูสังกัด สำนักงานเขต    
  พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย  
   เขต 3”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏบุรีรัมย สาขามนษุยศาสตร และ 
  สังคมศาสตร, 7(1), 117-136. 

3.1 มคอ.2 
3.2 รายงานผล 
การปฏิบัติงาน 
ของอาจารย 
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เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสาร  

หลักฐานประกอบ 

2. ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร ณัฐวรา เอกฉัตร โกวิท วัชรินทรางกูร   
   และกระพัน ศรีงาน. (2557).  
   “การวิเคราะหองคประกอบการบริหาร 
   เชิงกลยุทธในโรงเรียนขนาดเล็ก”. วารสาร 
   ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
   (Journal of Education Naresuan  
   University), 16(3), 14-24. 
ปานทอง  อังคณิตย และโกวิท วัชรินทรางกูร.  
   (2558).  “การเสริมสรางทักษะนักเรียน 
   ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใชการ 
   วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวม” 
   วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
   มหาสารคาม. ปท่ี 9 ฉบับพิเศษ  
   “เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จ  
   พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช 
   กุมารี” เดอืน เมษายน 2558.  
   มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   
ธนวัฒน ภิรมยไกรภักดิ ์และโกวิท   
   วัชรินทรางกูร. (2558). “รูปแบบการ 
   พัฒนาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร 
   สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
   การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก  
   เฉียงเหนือตอนลาง”. วารสารวิจัยและ 
   พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.  
   10(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)  
   บุรีรัมย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 
ธนา ดุจเพ็ญ และโกวิท วัชรินทรางกูร.  
   (2558). “การพัฒนากลยุทธการสราง 
   แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน 
    โรงเรียนเอกชน”. รมยสาร คณะ 
   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 13(1)  
   (มกราคม-มิถุนายน 2558). บุรีรัมย : 
    มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย. 
วินิรณี ทัศนะเทพ โกวิท วัชรินทรางกูร  
  และศรีเพ็ญ พลเดช. (2559).“องคประกอบ  
  การนำนโยบายการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัยราชภฏั 
  กลุมอีสานใต”.  รมยสาร คณะ 
  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 14(1)  
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เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสาร  

หลักฐานประกอบ 

  มกราคม-เมษายน. 
สมพุด เกตขจร โกวิท วัชรินทรางกูร และ 
  กระพัน ศรีงาน. (2561).  “ปจจัยท่ีสงผลตอ 
  ประสิทธิผลการดำเนินการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต 
  พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32”.  
  วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต  
  (BUABANDIT JOURNAL OF    
  EDUCATIONALDMINISITRATION),  
  18(2), พฤษภาคม-สิงหาคม 

3. ดร.สิทธิชัย  ดลีน สิทธิชัย ดีลน. (2559). “คุณธรรมจริยธรรมท่ี 
   สงผลตอสมรรถนะของนักศึกษา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย”. วารสาร 
   บริหารการศึกษาบัวบัณฑิต  
   (BUABANDIT JOURNAL OF  
   EDUCATIONAL ADMINISITRATION),  
   16(1), 47. 
บุษบา บุญกะนันท กระพัน ศรีงาน และ 
สิทธิชัย ดีลน  (2560).  “การพัฒนา  
  รูปแบบความสมัพันธเชิงเสนของปจจัยท่ี  
  สงผลตอการบริหารงานโรงเรียนสงเสริม 
  สุขภาพระดับเพชรของสถานศึกษา 
  ข้ันพ้ืนฐาน”.  วารสารบริหารการศึกษา 
  บัวบัณฑิต (BUABANDIT JOURNAL OF    
  EDUCATIONALDMINISITRATION),  
  17(3)  กันยายน-ธันวาคม. 
รัชตาพร เสนามาตย สิทธิชัย ดีลน และ 
  ศรีเพ็ญ พลเดช. (2561).  “รูปแบบ 
  คุณลักษณะผูนำผูบริหารโรงเรยีนสุจรติ  
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
  พ้ืนฐาน”. วารสารบริหารการศึกษาบัว 
  บัณฑิต (BUABANDIT JOURNAL OF    
  EDUCATIONALDMINISITRATION),  
  18(1), มกราคม-เมษายน 
ธนา โดงพิมาย ศรเีพ็ญ พลเดช และสิทธิชัย 
  ดีลน. (2561).  “การพัฒนารูปแบบการ 
  บริหารจัดการสถานศึกษาโดยบูรณาการ 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
  โรงเรียนประถมศึกษาภาค 
  ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง”. วารสาร 
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ผลการดำเนินงาน 
เอกสาร  

หลักฐานประกอบ 

  บริหารการศึกษาบัวบัณฑิต  
  (BUABANDIT JOURNAL OF  
  EDUCATIONALDMINISITRATION),  
  18(3), กันยายน-ธันวาคม 

 
4. ดร.ศรเีพ็ญ  พลเดช ธีรภาพ นาราช เผาพงษพัฒน บุญกะนันท  

  และศรเีพ็ญ พลเดช. (2558). “สภาพ 
  การศึกษาสภาพปจจัยท่ีสงผลตอ  
  ความสำเร็จในการบริหารของผูบริหาร 
  สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร 
  สถานศึกษาและครู สังกัด สำนักงานเขต 
  พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย เขต  
  3.” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  บุรีรัมย สาขามนุษยศาสตร และ 
  สังคมศาสตร, 7(1), 117-136. 
วินิรณี ทัศนะเทพ/โกวิท วัชรินทรางกูร 
  ศรีเพ็ญ  พลเดช.  (2559).  “องคประกอบ  
  การนำนโยบายการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัยราชภฏั 
  กลุมอีสานใต”.  รมยสาร คณะ 
  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 14(1)  
  มกราคม-เมษายน. 
ศรีเพ็ญ  พลเดช และคณะ. (2560). ผลการ 
  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง.  
บุรีรัมย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย.   

ศรีเพ็ญ  พลเดช และคณะ.  (2560).  
  สมรรถนะดานเทคโนโลยีของนกัศึกษา 
  ชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา  2560 คณะ 
  ครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.   
  บุรีรัมย: มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย.  
ธนา โดงพิมาย ศรเีพ็ญ พลเดช และสิทธิชัย 

  ดีลน. (2561).  “การพัฒนารูปแบบการ 

  บริหารจัดการสถานศึกษาโดยบูรณาการ 

  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 

  โรงเรียนประถมศึกษาภาค 

  ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง”. วารสาร 

  บริหารการศึกษาบัวบัณฑิต  
  (BUABANDIT JOURNAL OF  
  EDUCATIONALDMINISITRATION),  
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เอกสาร  

หลักฐานประกอบ 

  18(3), กันยายน-ธันวาคม 
รัชตาพร เสนามาตย สิทธิชัย ดีลน และ 
  ศรีเพ็ญ พลเดช. (2561).  “รูปแบบ 
  คุณลักษณะผูนำผูบริหารโรงเรยีนสุจรติ  
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
  พ้ืนฐาน”. วารสารบริหารการศึกษาบัว 
  บัณฑิต (BUABANDIT JOURNAL OF    
  EDUCATIONALDMINISITRATION),  
  18(1), มกราคม-เมษายน 

5. ดร.กิติวัชร  ถวยงาม กิติวัชร ถวยงาม. (2559). “รูปแบบการ 
   บริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐานของ 
    สถานศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดบุรีรัมย”.  
   สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร และ 
   สังคมศาสตร (The Golden Teak:  
   Humanity and Social Science),  
   22(3), 39-47. 

 
 

4. คุณสมบัต ิ
ของอาจารย
ผูสอน 
 

อาจารยผูสอนทุกคนเปนอาจารยประจำหรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือดำรงตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชาตรงตามวิชาท่ีสอน และมีประสบการณดานการสอน และการทำวิจยั 
ไดแก 
      1. อาจารยประจำ มีคณุวุฒิระดับปรญิญาเอกหรือดำรงตำแหนงทางวิชาการ
ไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาตรงตามวิชาท่ีสอน  มีประสบการณ 
ดานการสอน และมปีระสบการณในการทำวิจัย จำนวน  11 คน  ดังน้ี 
 
 

ท่ี ช่ือ -สกุล ช่ืองานวิจัย 
1. ผศ.ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา สารสิา ปราเมต, นวมินทร ประชานันท,  

   ศิราณี จุโฑปะมา. (2557). “บทบาทการ 
   บริหารหลักสูตรของผูบริหาร สถานศึกษา 
   ในโรงเรียนพรอมใชหลักสูตร จงัหวัด 
   บุรีรัมย”. Phetchabun Rajabhat  
   Journal (ราชภัฏเพชรบูรณสาร), 15(2),  
   126-135. 

2. ผศ.ดร.สมศักดิ์  จีวัฒนา สมศักดิ์ จีวัฒนา. (2558).  “การพัฒนาระบบ 
   ฐานขอมูลผาไหมทอมือของกลุมวิสาหกิจ 
   ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย”.  วารสารวิจัยและ 
   พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย,  
   10(1), 59-68. 
จุมพล สังขะเกต,ุ สมศักดิ์ จีวัฒนา, นลิน 

4.1 มคอ.2  
(หมวดท่ี 3 ระบบ 
การจัดการศึกษา 
การดำเนินการ 
และโครงสราง 
ของหลักสูตรขอ 3)  
 
4.2 ตารางการจัด 
การเรยีนการสอน 
 
 
4.3 รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
ของอาจารย 
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เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสาร  

หลักฐานประกอบ 

   ทิพย พิมพกลัด. (2560). “การพัฒนาแนว 
   ทางการจัดการศึกษานักเรียนนายสิบ 
   ตำรวจ ของศูนยฝกอบรมตำรวจ”. ฉบับ 
   ภาษาไทยสาขามนุษยศาสตร 
   สังคมศาสตรและศิลปะและฉบับ  
   International Humanities, Social  
   Sciences and arts, 10(1), 1730- 
   1745. 

3. ผศ.ดร.นวมินทร  
   ประชานันท 

สารสิา ปราเมต, นวมินทร ประชานันท,  
   ศิราณี จุโฑปะมา. (2557). “บทบาทการ 
   บริหารหลักสูตรของผูบริหาร สถานศึกษา 
   ในโรงเรียนพรอมใชหลักสูตร จงัหวัด 
   บุรีรัมย”. Phetchabun Rajabhat  
   Journal (ราชภัฏเพชรบูรณสาร), 15(2),  
   126-135. 

4. ผศ.ดร.อัครพนธ  
เน้ือไมหอม 

  สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
   ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ    
   พระนคร 

5. ผศ.ดร.ชูเกียรติ จารตัน การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 5 ท่ีสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร และสอนตามคูมือคร ู

6. ดร.นิยม อานไมล ศึกษาปญหาการเขียนบทความทาง
พระพุทธศาสนาเปนภาษาอังกฤษของนิสิต 
ช้ันปท่ี 4 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

7. ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร ณัฐวรา เอกฉัตร, โกวิท วัชรินทรางกูร, &  
   กระพัน ศรีงาน. (2557). การวิเคราะห 
   องคประกอบการบริหารเชิงกลยุทธใน 
   โรงเรียนขนาดเล็ก. วารสารศึกษาศาสตร  
   มหาวิทยาลัยนเรศวร (Journal of  
   Education Naresuan University),  
   16(3), 14-24. 
ปานทอง  อังคณิตย และโกวิท วัชรินทรางกูร.  
   (2558).  “การเสริมสรางทักษะนักเรียน 
   ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใชการ 
   วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวม” 
   วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
   มหาสารคาม. ปท่ี 9 ฉบับพิเศษ  
   “เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จ  
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เกณฑการ
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ผลการดำเนินงาน 
เอกสาร  

หลักฐานประกอบ 

   พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช 
   กุมารี” เดอืน เมษายน 2558.  
   มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   
ธนวัฒน ภิรมยไกรภักดิ ์และโกวิท   
   วัชรินทรางกูร. (2558). รูปแบบการ 
   พัฒนาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร 
   สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
   การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก  
   เฉียงเหนือตอนลาง.วารสารวิจัยและ 
   พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. ปท่ี  
   10 (2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)  
   บุรีรัมย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 
ธนา ดุจเพ็ญ และโกวิท วัชรินทรางกูร.  
   (2558). การพัฒนากลยุทธการสราง 
   แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน 
    โรงเรียนเอกชน. รมยสาร คณะ 
   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 13(1)  
   (มกราคม-มิถุนายน 2558). บุรีรัมย : 
    มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย. 
วินิรณี ทัศนะเทพ โกวิท วัชรินทรางกูร 
  ศรีเพ็ญ  พลเดช.  (2559).  “องคประกอบ  
  การนำนโยบายการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัยราชภฏั 
  กลุมอีสานใต”.  รมยสาร คณะ 
  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 14(1)  
  มกราคม-เมษายน. 

8. ดร.เผาพงษพัฒน   
บุญกะนันท 

เผาพงษพัฒน  บุญกะนันท. (2556).  
  ธรรมาภิบาลของผูบริหาร มหาวิทยาลัย  
  ราชภัฏบุรีรัมย. บุรีรัมย: มหาวิทยาลัย            
  ราชภัฏบุรรีัมย.   
ไพโรจน เคนวิเศษ และเผาพงษพัฒน  
  บุญกะนันท. (2558). การพัฒนารูปแบบ 
  ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยท่ี 
  มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของระบบการดูแล 
  ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 
  วารสารชอพะยอม คณะมนุษยศาสตร 
  และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  มหาสารคาม. 26(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม  
  2558) มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภฏั 
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เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสาร  

หลักฐานประกอบ 

  มหาสารคาม. 
พรรณี  ราชจันทร และเผาพงษพัฒน  
  บุญกะนันท. (2558). การพัฒนารูปแบบ 
  ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยท่ี 
  สงผลตอการเกิดจิตสาธารณะของนักศึกษา 
  การศึกษานอกระบบในกลุมนครชัยบุรินทร. 
  วารสารการบริหารและพัฒนา ภาค 
  วิชาการบริหารการศึกษา คณะ 
  ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
  7 (2) (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558). 
  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
ธีรภาพ นาราช, เผาพงษพัฒน บุญกะนันท,   
  ศรีเพ็ญ พลเดช. (2558). สภาพการศึกษา 
  สภาพปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการ 
  บริหารของผูบรหิารสถานศึกษาตามความ 
  คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู  
  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาบุรรีัมย เขต 3.  
  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   บุรีรัมย สาขามนุษยศาสตร และ 
  สังคมศาสตร, 7(1), 117-136. 

9. ดร.ศรเีพ็ญ  พลเดช ธีรภาพ นาราช เผาพงษพัฒน บุญกะนันท  
   และศรีเพ็ญ พลเดช. (2558). “สภาพ 
   การศึกษาสภาพปจจยัท่ีสงผลตอ  
   ความสำเรจ็ในการบริหารของผูบริหาร 
   สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร 
   สถานศึกษาและครู สังกัด สำนักงานเขต 
   พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย เขต  
   3”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏบุรีรัมย สาขามนษุยศาสตร และ 
   สังคมศาสตร, 7(1), 117-136. 
วินิรณี ทัศนะเทพ โกวิท วัชรินทรางกูร และ  
  ศรีเพ็ญ  พลเดช.  (2559).  “องคประกอบ  
  การนำนโยบายการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัยราชภฏั 
  กลุมอีสานใต”.  รมยสาร คณะ 
  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 14(1)  
  มกราคม-เมษายน. 
ศรีเพ็ญ  พลเดช และคณะ. (2560). ผลการ 
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เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสาร  

หลักฐานประกอบ 

  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง.  
บุรีรัมย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย.   

ศรีเพ็ญ  พลเดช และคณะ.  (2560).  
  สมรรถนะดานเทคโนโลยีของนกัศึกษา 
  ชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา  2560 คณะ 
  ครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.   
  บุรีรัมย: มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย.   

10. ดร.สิทธิชัย  ดลีน สิทธิชัย ดีลน. (2559). “คุณธรรมจริยธรรมท่ี 
  สงผลตอสมรรถนะของนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. วารสาร 
  บริหารการศึกษา บัวบัณฑิต  
  (BUABANDIT JOURNAL OF  
  EDUCATIONAL ADMINISITRATION),  
  16(1), 47. 
บุษบา  บุญกะนันท.  (2560).  การพัฒนา  
  รูปแบบความสมัพันธเชิงเสนของปจจัยท่ี  
  สงผล  ตอการบริหารงานโรงเรียนสงเสริม 
  สุขภาพระดับเพชร   ของสถานศึกษา 
  ข้ันพ้ืนฐาน.  วารสารบริหารการศึกษา 
  บัวบัณฑิต (BUABANDIT JOURNAL OF    
  EDUCATIONALDMINISITRATION),  
  17(3)  กันยายน-ธันวาคม. 

11. ดร.กิติวัชร  ถวยงาม กิติวัชร ถวยงาม. (2559). “รูปแบบการ 
  บริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐานของ 
  สถานศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดบุรรีัมย. สกั 
  ทอง: วารสารมนุษยศาสตร และ 
  สังคมศาสตร (The Golden Teak:  
  Humanity and Social Science),  
  22(3), 39-47. 

 
      2.  ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือดำรง
ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาตรงตามวิชาท่ีสอน   
หรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน มีประสบการณดานการสอน และมี
ประสบการณในการทำวิจัย  จำนวน  4  คน  ดังน้ี 
 

ท่ี ช่ือ -สกุล ช่ืองานวิจัย 
1. รศ.ดร.บุญชม  ศรสีะอาด บุญชม  ศรีสะอาดและบุญสง  นิลแกว.   

  (2535).“การอางอิงประชากรเมือ่ใช   
  เครื่องมือแบบมาตรสวนประมาณคากับ 
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เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสาร  

หลักฐานประกอบ 

  กลุมตัวอยาง,” วารสารการวัดผล 
  การศึกษา มศว.มหาสารคาม.3(1) : 22- 
  25 กรกฎาคม. 
ลักขณา ภูวิลัย, บุญชม ศรีสะอาด และ 
  ไพศาล วรคำ. (2552).“การพัฒนาความคิด 
  สรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
  ปท่ี 1 โดยใชแบบฝกทักษะ,” วารสารการ 
  วัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย 
  มหาสารคาม.  15 (5) พฤศจิกายน 
  : 171-177 
วิลาส นพเกา, บุญชม ศรสีะอาด และนุชวนา  
  เหลืองอังกูร. (2552). “การประเมิน 
  หลักสูตรลูกเสือสามัญ ช้ันลูกเสอืเอก ระดับ 
  ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนในสงักัด 
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  หนองคาย เขต 2,” วารสารการวัดผล 
  การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
  15(1) กรกฎาคม : 202-217. 
พรพิมล ตั้งใจ, บุญชม ศรีสะอาด และ 
  นุชวนา เหลืองอังกูร. (2556). “การติดตาม 
  และประเมินโครงการโรงเรยีนดปีระจำ  
  ตำบลของโรงเรยีนในจังหวัดนครราชสมีา.  
  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย 
  มหาสารคาม ปท่ี 19 (1) (ก.ค.) : 82-88 
บุญชม  ศรีสะอาดและนิภา  ศรีไพโรจน. 
  (2558) “รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิต ิ
  สำหรับการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ,”วารสาร 
  การวัดผลการศึกษา มศว.มหาสารคาม.   
  (1) : 22-25 กรกฎาคม. 

2. รศ.ดร.จิณณวัตร   
    ปะโคทัง 

จิณณวัตร  ปะโคทัง. (2557).“สภาพการ 
  บริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือ 
  นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด 
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
  เขต 29,” วารสารบริหารการศึกษาบัว 
  บัณฑิต. (BUABANDIT JOURNAL OF  
  EDUCATIONAL ADMINISITRATION), 
  14(2) กุมภาพันธ-พฤษภาคม. 
จิณณวัตร  ปะโคทัง. (2558). “การบริหาร 
  ตามหลักธรรมาภิบาลผูบริหารตามความ 
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เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสาร  

หลักฐานประกอบ 

  คิดเห็นของขาราชการครู สังกัดสำนักงาน 
  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  อุบลราชธานี เขต 3,” วารสารบริหาร 
  การศึกษาบัวบัณฑิต. (BUABANDIT  
  JOURNAL OF EDUCATIONAL  
  ADMINISITRATION),  15(3) มิถุนายน- 
   กันยายน. 
จิณณวัตร ปะโคทัง. (2559). “การมีสวนรวม 
  การจัดการศึกษาของชุมชน กรณีศึกษา :  
  โรงเรียนบานเหมือดขาว สังกัดสำนักงาน 
  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร  
  เขต 1,” วารสารบริหารการศึกษา 
  บัวบัณฑิต. (BUABANDIT JOURNAL  
  OF EDUCATIONAL  
  ADMINISITRATION), 16(1) มกราคม – 
   เมษายน. 
จิณณวัตร  ปะโคทัง. (2559). “สภาพการ 
  บริหารงานของผูบริหารสถานศกึษาสังกัด  
  สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ 
  การศึกษาตามอัธยาศยัจังหวัดอุบล 
  ราชธานี,” วารสารบริหารการศึกษา 
  บัวบัณฑิต. (BUABANDIT JOURNAL  
  OF EDUCATIONAL  
  ADMINISITRATION),  16(1) มกราคม – 
   เมษายน. 

3. รศ.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ ์ วาโร  เพ็งสวัสดิ.์ (2552). “การวิจัย 
  เชิงนโยบาย,” SNRU Journal of   
  Science and Technology. 1(1) :  
  1- 13   
วาโร  เพ็งสวัสดิ์. (2559). “การพัฒนาชุด 
  ฝกอบรมดวยตนเองเพ่ือเสริมสราง 
  สมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครูสังกัด 
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  ในจังหวัดสกลนคร,” วารสาร 
  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 35(5) : 65-73 
วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  (2555). “การวิจัยเก่ียวกับ 
  การใชพลังอำนาจของผูบริหาร,” SNRU  
  Journal of Science and  
  Technology.   4(7) : 1-10  
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เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสาร  

หลักฐานประกอบ 

วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  (2554). “แนวทาง 
  การศึกษาภาวะผูนำ,” SNRU Journal  
  of Science and Technology. 3(5) :  
  27- 40   
ศักดิ์ไทย  สรุกิจบวร และ วาโร  เพ็งสวัสดิ์.   
  (2554). “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผล 
  การบริหารงานวิชาการในโรงเรยีนขนาด 
  เล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,” SNRU Journal  
  of Science and Technology. 3(6) :  
  13-33 

4. รศ.ประสิทธ์ิ  สุวรรณรักษ 
 

กันยารัตน พรหมทอง, สงวน ทรงวิวัฒน และ
ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ. (2556). “สภาพ
ปญหาและความตองการในการบริหารจดัการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอชุมพลบุรี  
จังหวัดสุรินทร,”วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 2(1) : มกราคม 
-มิถุนายน. 

 

5. คุณสมบัติของ
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก
และอาจารย 
ท่ีปรึกษา 
การคนควาอิสระ 
 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
ทุกคน เปนอาจารยประจำท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา
หรือสาขาวิชาท่ีสมัพันธกัน  และมปีระสบการณในการทำวิจัย จำนวน  5 คน 
ดังน้ี 

1. ดร.เผาพงษพัฒน  บุญกะนันท 
2. ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร 
3. ดร.สิทธิชัย  ดลีน 
4. ดร.ศรเีพ็ญ  พลเดช 
5. ดร.กิติวัชร  ถวยงาม 

 

5.1 คำสั่งแตงตั้ง
กรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ 
5.2  มคอ.2  

6. คุณสมบัติของ
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม  

7. คุณสมบัต ิ
ของอาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ 
 

ในการดำเนินการสอบวิทยานิพนธแตละครั้ง ของหลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ โดยบัณฑิตวิทยาลัย
ดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบ  4  คน ประกอบดวย ผูทรงคณุวุฒิภายนอก  
เปนประธานกรรมการสอบ 1  คน  อาจารยท่ีปรึกษาหลักและอาจารยท่ีปรึกษา
รวม 2  คนเปนกรรมการ และกรรมการท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ 1 คน 
เปนกรรมการสอบ ซึ่งในวันสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน   
     ในรอบปการศึกษา 2561  ท่ีผานมา มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
เคาโครงวิทยานิพนธและสอบวิทยานิพนธ  ท่ีมีคุณสมบัติเปนอาจารยประจำ 

7.1 คำสั่งแตงตั้ง
กรรมการสอบ 
เคาโครงวิทยานิพนธ
และสอบวิทยานิพนธ 
 
7.2 เอกสารขอมูล
ประวัติอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ 
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และผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก หรือดำรงตำแหนงไมต่ำ
กวารองศาสตราจารย และมีประสบการณในการทำวิจัย  จำนวน 20 คน ดังน้ี 
 

ท่ี ช่ือ -สกุล ช่ืองานวิจัย 
1. รศ.มาลิณี จโุฑปะมา แจง บุตรโสภา มาลิณี จโุฑปะมา และ 

  ศิราณีจุโฑปะมา. (2556). “สภาพ   
  บรรยากาศการเรยีนการสอนของศูนย 
  พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน 
  ทองถ่ินอำเภอกระสัง จังหวัดบุรรีัมย,”  
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  บุรีรัมย. 2(1) : มกราคม -มิถุนายน. 

2. รศ.ดร.บุญชม ศรสีะอาด บุญชม  ศรีสะอาด และบุญสง  นิลแกว.  
  (2535).“การอางอิงประชากรเมือ่ใช 
  เครื่องมือแบบมาตรสวนประมาณคากับกลุม 
  ตัวอยาง,” วารสารการวัดผลการศึกษา  
  มศว.มหาสารคาม.3(1) : 22-25กรกฎาคม. 
ลักขณา ภูวิลัย บุญชม ศรีสะอาด และ 
  ไพศาล วรคำ. (2552).“การพัฒนาความคิด 
  สรางสรรคและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
  ปท่ี 1 โดยใชแบบฝกทักษะ,” วารสารการ 
  วัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย 
  มหาสารคาม.15 (5) พฤศจิกายน 
  : 171-177 
วิลาส นพเกา บุญชม ศรีสะอาด และนุชวนา  
  เหลืองอังกูร. (2552). “การประเมิน 
  หลักสูตรลูกเสือสามัญ ช้ันลูกเสอืเอก ระดับ 
  ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรยีนในสงักัด 
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  หนองคาย เขต 2,” วารสารการวัดผล 
  การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
  15(1) กรกฎาคม : 202-217. 
พรพิมล ตั้งใจ บุญชม ศรีสะอาด และนุชวนา  
  เหลืองอังกูร. (2556). “การติดตามและ 
  ประเมินโครงการโรงเรยีนดีประจำตำบล 
  ของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสมีา.  
  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย 
  มหาสารคาม ปท่ี 19 (1) (ก.ค.) : 82-88 
บุญชม  ศรีสะอาดและนิภา  ศรีไพโรจน. 
  (2558) “รูปแบบการสอนวิธีการทางสถิต ิ
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  สำหรับการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ,”วารสาร 
  การวัดผลการศึกษา มศว.มหาสารคาม.   
  (1) : 22-25 กรกฎาคม. 

3.  รศ.ดร.จิณณวัตร   
    ปะโคทัง 

จิณณวัตร  ปะโคทัง. (2557).“สภาพการ 
  บริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงาน   
  เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29,”  
  วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต.  
  (BUABANDIT JOURNAL OF  
  EDUCATIONAL ADMINISITRATION), 
  14(2) กุมภาพันธ-พฤษภาคม. 
จิณณวัตร  ปะโคทัง. (2558). “การบริหาร 
  ตามหลักธรรมาภิบาลผูบริหารตามความ 
  คิดเห็นของขาราชการครู สังกัดสำนักงาน 
  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  อุบลราชธานี เขต 3,” วารสารบริหาร 
  การศึกษาบัวบัณฑิต. (BUABANDIT  
  JOURNAL OF EDUCATIONAL  
  ADMINISITRATION), 
  15(3) มิถุนายน-กันยายน. 
จิณณวัตร ปะโคทัง. (2559). “การมีสวนรวม 
  การจัดการศึกษาของชุมชน กรณีศึกษา :  
  โรงเรียนบานเหมือดขาว สังกัดสำนักงาน 
  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร  
  เขต 1,” วารสารบริหารการศึกษา 
  บัวบัณฑิต. (BUABANDIT JOURNAL  
  OF EDUCATIONAL  
  ADMINISITRATION), 
  16(1) มกราคม -เมษายน. 
จิณณวัตร  ปะโคทัง. (2559). “สภาพการ 
  บริหารงานของผูบริหารสถานศกึษาสังกัด  
  สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ 
  การศึกษาตามอัธยาศยัจังหวัดอุบล 
  ราชธานี,”  วารสารบริหารการศึกษา 
  บัวบัณฑิต. (BUABANDIT JOURNAL  
  OF EDUCATIONAL  
  ADMINISITRATION), 
  16(1) มกราคม -เมษายน. 
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4. รศ.ดร.สมบัติ  ทายเรือคำ วิมลรตัน สุนทรโรจน สมบัติทาย เรือคำ  
  รังสรรค โฉมยา และจรรยา อาจหาญ.  
  (2554). “การพัฒนาความสามารถดานการ 
  อานเชิงวิเคราะห กลุมสาระการเรียนรู วิชา 
  ภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
  ปท่ี 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมอืง 
  มหาสารคาม,” วารสารการบริหารและ 
  พัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 3(2):  
  พฤษภาคม – สิงหาคม. 

5. รศ.ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ บุศรากรณ  คำชะนาม เพชรสุดา  ภูมิพันธุ  
  และศิรพัินธ  ติยะวงศสุวรรณ.  (2558). 
  “การศึกษาความสัมพันธระหวางการนิเทศ 
  ภายในกับประสิทธิผลของโรงเรยีน 
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4,”  
  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ.10(3) : กันยายน -   
  ธันวาคม. 

6. รศ.ดร.เพชรสดุา   
ภูมิพันธุ 

บุศรากรณ  คำชะนาม เพชรสุดา  ภูมิพันธุ  
  และศิรพัินธ  ติยะวงศสุวรรณ.  (2558). 
  “การศึกษาความสัมพันธระหวางการนิเทศ 
  ภายในกับประสิทธิผลของโรงเรยีน 
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4,”  
  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ.10(3) : กันยายน -   
  ธันวาคม. 

7. รศ.ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ กันยารัตน พรหมทอง สงวน ทรงวิวัฒน และ    
  ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ. (2556). “สภาพ 
  ปญหาและความตองการในการบริหาร 
  จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ 
  บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอชุมพลบุรี  
  จังหวัดสุรินทร,”วารสารวิชาการ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 2(1) :  
  มกราคม -มิถุนายน. 

8. ผศ.ดร.ศิราณี  
    จุโฑปะมา 

แจง บุตรโสภา มาลิณี  จโุฑปะมา และ 
  ศิราณี  จุโฑปะมา .(2556). “สภาพ   
  บรรยากาศการเรยีนการสอนของ 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครอง 
  สวนทองถ่ินอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมัย,” 
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  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  บุรีรัมย. 2(1) : มกราคม -มิถุนายน. 

9. ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร 
 

ณัฐวรา เอกฉัตร โกวิท วัชรินทรางกูร และ 
  กระพัน ศรีงาน. (2557). การวิเคราะห 
  องคประกอบการบริหารเชิงกลยทุธใน 
  โรงเรียนขนาดเล็ก. วารสารศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยนเรศวร (Journal of  
  Education Naresuan University),  
  16(3), 14-24. 
ปานทอง  อังคณิตย และโกวิท วัชรินทรางกูร.  
   (2558).  “การเสริมสรางทักษะนักเรียน 
   ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใชการ 
   วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวม” 
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
   มหาสารคาม. ปท่ี 9 ฉบับพิเศษ  
   “เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จ  
   พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช 
   กุมารี” เดอืน เมษายน 2558.  
   มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   
ธนวัฒน ภิรมยไกรภักดิ ์และโกวิท   
   วัชรินทรางกูร. (2558). “รูปแบบการ 
   พัฒนาภาวะผูนำทางวิชาการของผูบริหาร 
   สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
   การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก  
   เฉียงเหนือตอนลาง”.วารสารวิจัยและ 
   พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.  
   10(2) : กรกฎาคม-ธันวาคม. 
ธนา ดุจเพ็ญ และโกวิท วัชรินทรางกูร.  
   (2558). “การพัฒนากลยุทธการสราง 
   แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน 
    โรงเรียนเอกชน”. รมยสาร คณะ 
   มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหา  
   วิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.13(1) : 
   มกราคม-มิถุนายน. 
วินิรณี ทัศนะเทพ โกวิท วัชรินทรางกูร และ 
  ศรีเพ็ญ  พลเดช.  (2559).  “องคประกอบ  
  การนำนโยบายการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัยราชภฏั 
  กลุมอีสานใต”.  รมยสาร คณะ 
  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 14(1)  
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  มกราคม-เมษายน. 
10. ดร.เผาพงษพัฒน   

บุญกะนันท 
เผาพงษพัฒน   บุญกะนันท. (2556).  
  ธรรมาภิบาลของผูบริหาร มหาวิทยาลัย  
  ราชภัฏบุรีรัมย. บุรีรัมย:มหาวิทยาลัยราช 
  ภัฏบุรีรมัย.   
ไพโรจน เคนวิเศษ และเผาพงษพัฒน  
  บุญกะนันท. (2558). “”การพัฒนารูปแบบ 
  ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยท่ี 
  มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของระบบการดูแล 
  ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
  ข้ันพ้ืนฐาน,”วารสารชอพะยอม คณะ    
  มนุษยศาสตร  และสังคมศาสตร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 26(2):  
  กรกฎาคม-ธันวาคม. 
พรรณี  ราชจันทร และเผาพงษพัฒน  
  บุญกะนันท. (2558). “การพัฒนารูปแบบ 
  ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยท่ี 
  สงผลตอการเกิดจิตสาธารณะของนักศึกษา 
  การศึกษานอกระบบในกลุมนคร 
  ชัยบุรินทร,”วารสารการบริหารและพัฒนา  
  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ 
  ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
  7 (2) : พฤษภาคม-สิงหาคม. 
ธีรภาพ นาราช, เผาพงษพัฒน บุญกะนันท, & 
  ศรีเพ็ญ พลเดช. (2558). “สภาพการศึกษา 
  สภาพปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จในการ 
  บริหารของผูบรหิารสถานศึกษาตามความ 
  คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและคร ู
  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม  
  ศึกษาบุรีรัมย เขต 3,” วารสาร วิชาการ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย สาขา 
  มนุษยศาสตร และ  สังคมศาสตร, 7(1),  
  117-136. 

11. ดร.ศรเีพ็ญ พลเดช ธีรภาพ นาราช เผาพงษพัฒน บุญกะนันท  
  และศรเีพ็ญ พลเดช. (2558). “สภาพ 
  การศึกษาสภาพปจจัยท่ีสงผลตอ 
  ความสำเร็จในการบริหารของผูบริหาร 
  สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหาร 
  สถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขต 
  พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย เขต  
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  3,” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  บุรีรัมย สาขามนุษยศาสตร และ 
  สังคมศาสตร,7(1), 117-136. 
วินิรณี ทัศนะเทพ โกวิท วัชรินทรางกูร และ 
  ศรีเพ็ญ  พลเดช.  (2559).  “องคประกอบ  
  การนำนโยบายการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัยราชภฏั 
  กลุมอีสานใต”.  รมยสาร คณะ 
  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 14(1)  
  มกราคม-เมษายน. 
ศรีเพ็ญ  พลเดช และคณะ. (2560). ผลการ 
  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ใชกระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง.  
บุรีรัมย: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย.   

ศรีเพ็ญ  พลเดช และคณะ.  (2560).  
  สมรรถนะดานเทคโนโลยีของนกัศึกษา 
  ชั้นปท่ี 1 ปการศึกษา  2560 คณะ 
  ครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.   
  บุรีรัมย: มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย. 

12. ดร.สิทธิชัย ดลีน สิทธิชัย ดีลน. (2559). “คุณธรรมจริยธรรมท่ี 
  สงผลตอสมรรถนะของนักศึกษา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย,” วารสาร 
  บริหารการศึกษาบัวบัณฑิต   
  (BUABANDIT JOURNAL OF  
  EDUCATIONAL  
  ADMINISITRATION),16(1), 47. 
บุษบา  บุญกะนันท และสิทธิชัย ดีลน.   
  (2560).  “การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ 
  เชิงเสนของปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงาน 
  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชรของ 
  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”.  วารสารบริหาร 
  การศึกษาบัวบัณฑิต (BUABANDIT  
  JOURNAL OF EDUCATIONAL  
  ADMINISITRATION),  
  17(3)  กันยายน-ธันวาคม. 

13. ดร.กระพัน ศรีงาน สุธิรา เภาสระคู และกระพัน ศรีงาน.  
   (2557).  “การพัฒนาระบบการบริหารงาน 
  การจัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมคณุลักษณะ 
  อันพึงประสงคของนักเรียน ระดบั 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,” วารสารการศึกษา 
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  และการพัฒนาสังคม. 10(1) : 197-209.  
สุบงกช ขาขันมะลี  โกวิท วัชรินทรางกูร และ 
  กระพัน ศรีงาน. (2559).  “ผลการใชแผน 
  และการจดัการเรียนรู เรื่องการหาพ้ืนท่ีผิว 
  และปริมาตรของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา 
  ปท่ี 3 ประกอบการจัดกิจกรรมแบบกลุม 
  รวมมือเทคนิค STAD รวมกับเทคนิค  
  KWDL,” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏบุรีรัมย. 8(1) :  มกราคม –  
  มิถุนายน. 

14. ดร.สุชาติ หอมจันทร บาล  ชะใบรัมย และสุชาติ  หอมจันทร.    
  (2560). “ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจใน   
  การใชบริการการออกกำลังกายใน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย,” วารสารการ  
  ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย 
  ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  
  คร้ังท่ี 1 “นวัตกรรมสรางสรรค ศาสตร 
  พระราชาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน ไทยแลนด  
  4.0”. 1(1) : กรกฎาคม. 

15. ดร.เบญจพร   
    วรรณูปถัมภ 

ศศิธร มานทอง, ประเสริฐ ภูเงิน และ 
  เบญจพร วรรณูปถัมภ. (2558). “การ 
  พัฒนารูปแบบการจัดการความรูดูวย 
  กระบวนการ  วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบม ี
  สวนรวมเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตร   
  สถานศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,” 
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  บุรีรัมย สาขามนุษยศาสตร และ    
  สังคมศาสตร,  7(1), 117-136. 

16. ดร.บรรพต       
    วงศทองเจริญ 

กิติวัชร ถวยงาม สุนทร โคตรบรรเทา และ 
  บรรพต วงศทองเจริญ. (2558). “การ   
  พัฒนาครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
  เขต 32,” รมยสาร คณะมนุษยศาสตรและ 
  สังคมศาสตร. 13(1) : 233-245   

17. ดร.พัชนี กุลฑานันท ดาหวัน สารพันธ โกวิท วัชรินทรางกูร และ   
  พัชนี กุลฑานันท. (2557). “ผลการพัฒนา 
  ทักษะการอานเชิงวิเคราะห ของนักเรียนช้ัน 
  ประถมศึกษาป ท่ี 5 โดยใชแบบฝกทักษะ 
  การอานนิทานพ้ืนบานประกอบการจัด 
  กิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ  
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  LT,” AEE-TJ. Environ. Ed.,5(10) :  
  634 – 640, 2014. 

18. ดร.ฐิตาภรณ เวียงวิเศษ ฐิตาภรณ เวียงวิเศษ โกวิท วัชรินทรางกูร  
 อารีรัตน เมืองแสน อมฤทธ์ิ บุพโต  
 ไพจิตร อภัยจิตต จันทรา ปกการะโถ และ    
 สุธาทิพ สารทพลกรัง. (2559). “การพัฒนา 
 หลักสูตรทองถ่ิน เรื่องอารยธรรมขอมสำหรับ    
 นักเรียนชวงช้ันท่ี 3 โรงเรียนพนมรุง จังหวัด   
 บุรีรัมย,” รมยสาร คณะมนษุยศาสตรและ   
 สังคมศาสตร.14(2) : พฤษภาคม – สิงหาคม  

19. ผศ.ดร.ศรดุา ชัยสุวรรณ ศรุดา ชัยสุวรรณ.  (2559). รายงานการวิจัย   
 เร่ืองรูปแบบการพัฒนาองคกรสูความเปน  
 เลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน. นครราชสมีา  
 : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยั 

 วงษชวลิตกุล.  
ศรุดา ชัยสุวรรณ.  (2559). รายงานการวิจัย 

เร่ืองการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศตาม
เกณฑรางวัล  คุณภาพของมหาวิทยาลัย
เอกชนไทย. นครราชสีมา : คณะศึกษา
ศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล.  

ศรุดา ชัยสุวรรณ และกิตติ  วงษชวลิตกุล.  
 (2559). รายงานการประเมินความพึง
พอใจตอการบริหารหลักสูตร ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย วงษชวลิต
กุล. นครราชสีมา : คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัวงษชวลิตกุล. 

20. ผศ.ดร.นฤมล  
      ศักดิ์ปกรณกานต 

ชยุตม ลอธีรพันธ นฤมล ศักดิ์ปกรณกานต 
และวิวรรณ กาญจนวจี.  (2557). “การ
เปรียบเทียบการใชโปรแกรม GSP กับ
โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรยีนรู 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
คณิตศาสตร เรื่อง การแปลงทางเรขาคณติ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2”.การ
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 8 
"RESEARCH 4.0 INNOVATION AND 
DEVELOPMENT SSRU’S 80TH 
ANNIVERSARY". 16 มีนาคม 2559. 
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8. การตีพิมพ
เผยแพรผลงาน
ของผูสำเรจ็
การศึกษา 
 

    การตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาท่ีสำเร็จการศกึษา จะตอง
เปนไปตามเกณฑท่ี สกอ. กำหนด และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏั
บุรีรัมยเรื่องเกณฑการสำเร็จการศกึษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ดังน้ี 
       - ผลงานหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธจะตองเสนอตอท่ีประชุม 
วิชาการระดับชาติท่ีมีรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม  (Proceeding) 
       - หรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอน
การตีพิมพ และอยูในศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย(Thai-Journal Citation  
Index Center : TCI) หรือวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งเปนท่ียอมรับในแวดวง
วิชาการ 
     ในรอบปการศึกษา  2561 มีนักศึกษาตามหลักสตูร เผยแพรงานวิจัย 
ท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ ท่ีมรีายงานสืบเน่ืองจากการประชุม  (Proceeding) 
จำนวน 23 คน    

8.1 มคอ.2  
(หมวดท่ี 5 
หลักเกณฑในการ
ประเมินผลนักศึกษา 
ขอ 3) 
8.2 ตารางรายช่ือ
ผลงานการตีพิมพ
เผยแพร 
ของผูสำเรจ็การศึกษา 

9. ภาระงาน
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

     หลักสูตร ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2559  มีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีนแผน ก 
เทาน้ันโดยศึกษารายวิชาครบถวนแลว จะตองทำวิทยานิพนธ จำนวน 12   
หนวยกิต และไดจดัใหมสีัดสวนของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตอจำนวน
นักศึกษาท่ีทำวิทยานิพนธ  1 : 5  
    ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดรับนักศึกษา จำนวน  20  คน  สามารถ
สรุปภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ไดดังน้ี 
 

ช่ือ-สกุล อาจารย 
จำนวนนักศึกษา 

ในความดูแล (คน) 

ป.โท ป.เอก 
ดร.เผาพงษพัฒน  บุญกะนันท 3 2 
ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร 3 2 
ดร.สิทธิชัย  ดลีน 3 2 
ดร.ศรเีพ็ญ  พลเดช 3 2 
ดร.กิติวัชร  ถวยงาม 4 - 

 

9.1 คำสั่งแตงตั้ง
อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก 
 9.2 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548   
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10. อาจารย 
ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยาง
ตอเน่ืองและ
สม่ำเสมอ 
 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีผลงานวิจัยอยางนอย 1  เรื่อง ในรอบ 5 ป 
โดยนับรวมปท่ีประเมิน  และผลงานวิจัยรวมกับนักศึกษา โดยตีพิมพผลงานวิจัย 
ในวารสารท่ีอยูในฐานขอมลู TCI กลุม 1 และ กลุม 2 ดังน้ี 
 

ดร.เผาพงษพัฒน   
บุญกะนันท 

เผาพงษพัฒน บุญกะนันท. (2556). ธรรมาภิบาลของ 
   ผูบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. บุรีรัมย :  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.   
ไพโรจน เคนวิเศษ และเผาพงษพัฒน บุญกะนันท.  
    (2558). “การพัฒนารูปแบบความสัมพันธโครงสราง 
   เชิงเสนของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของ 
   ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
   ข้ันพ้ืนฐาน”. วารสารชอพะยอม คณะมนุษยศาสตร 
   และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
   ปท่ี 26 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)  
   มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
พรรณี  ราชจันทร และเผาพงษพัฒน บุญกะนันท. 
    (2558). การพัฒนารูปแบบความสัมพันธโครงสราง     
    เชิงเสนของปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดจติสาธารณะ 
   ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบในกลุมนคร 
   ชัยบุรินทร. วารสารการบริหารและพัฒนา ภาค 
   วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 7(2)  
   (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558).  มหาสารคาม :  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
ธีรภาพ นาราช เผาพงษพัฒน บุญกะนันท และศรเีพ็ญ  
   พลเดช. (2558). “สภาพการศึกษาสภาพปจจยัท่ีสงผล 
   ตอความสำเร็จในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
   ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู  
   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษา 
   บุรีรัมย เขต 3W. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏบุรีรัมย สาขามนษุยศาสตร และ 
   สังคมศาสตร, 7(1), 117-136. 

ดร.โกวิท 
วัชรินทรางกูร 

ณัฐวรา เอกฉัตร โกวิท วัชรินทรางกูร และกระพัน  
  ศรีงาน. (2557). การวิเคราะหองคประกอบการบริหาร   
  เชิงกลยุทธในโรงเรียนขนาดเล็ก. วารสารศึกษาศาสตร  
  มหาวิทยาลัยนเรศวร (Journal of Education  
  Naresuan University), 16(3), 14-24. 
ปานทอง  อังคณิตย และโกวิท วัชรินทรางกูร. (2558).   
  การเสรมิสรางทักษะนักเรยีนระดับการศึกษาข้ัน 
  พ้ืนฐานโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมสีวนรวม            
  วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปท่ี  

10.1 เอกสาร มคอ.2 
10.2 ตารางแสดง
รายช่ือเรื่อง
วิทยานิพนธ วารสาร
ตีพิมพ และการ
นำเสนอผลงาน 
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เอกสาร  

หลักฐานประกอบ 

   9 ฉบับพิเศษ “เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จ 
   พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” เดือน  
  เมษายน 2558. มหาสารคาม : มหาวิทยาลยั 
  มหาสารคาม.   
ธนวัฒน ภิรมยไกรภักดิ์ และโกวิท วัชรินทรางกูร.  
  (2558). รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนำทางวิชาการของ 
  ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง. 
  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.  
  10(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) บุรีรัมย : 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 
ธนา ดุจเพ็ญ และโกวิท วัชรินทรางกูร. (2558). “การ 
   พัฒนากลยุทธการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ 
   ครูในโรงเรียนเอกชน”. รมยสาร คณะมนุษยศาสตร 
   และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.  
   13(1) (มกราคม-มิถุนายน 2558). บุรีรัมย : 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 
วินิรณี ทัศนะเทพ โกวิท วัชรินทรางกูร ศรีเพ็ญ   
  พลเดช.  (2559).  “องคประกอบการนำนโยบาย 
  การประกันคณุภาพการศึกษาไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัย    
  ราชภัฏกลุมอีสานใต”.  รมยสาร คณะมนุษยศาสตร   
  และสังคมศาสตร. 14(1) : มกราคม-เมษายน. 

ดร.สิทธิชัย  ดลีน สิทธิชัย ดีลน. (2559). คุณธรรมจริยธรรมท่ีสงผลตอ 
   สมรรถนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.  
   วารสารบริหารการศึกษา บัวบัณฑิต (BUABANDIT  
   JOURNAL OF EDUCATIONAL  
   ADMINISITRATION), 16(1), 47. 
บุษบา  บุญกะนันท.  (2560).  การพัฒนา  
  รูปแบบความสมัพันธเชิงเสนของปจจัยท่ี  
  สงผล  ตอการบริหารงานโรงเรียนสงเสริม 
  สุขภาพระดับเพชร   ของสถานศึกษา 
  ข้ันพ้ืนฐาน.  วารสารบริหารการศึกษา 
  บัวบัณฑิต (BUABANDIT JOURNAL OF    
  EDUCATIONALDMINISITRATION),  
  17(3)  กันยายน-ธันวาคม. 
รัชตาพร เสนามาตย สิทธิชัย ดีลน และ 

  ศรีเพ็ญ พลเดช. (2561).  “รูปแบบ 

  คุณลักษณะผูนำผูบริหารโรงเรยีนสุจรติ  
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

  พ้ืนฐาน”. วารสารบรหิารการศึกษาบัว 
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ประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสาร  
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  บัณฑิต (BUABANDIT JOURNAL OF    

  EDUCATIONALDMINISITRATION),  

  18(1), มกราคม-เมษายน 

ธนา โดงพิมาย ศรเีพ็ญ พลเดช และสิทธิชัย 

  ดีลน. (2561).  “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

  พอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษาภาค 

  ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง”. วารสารบริหาร 

  การศึกษาบัวบัณฑติ (BUABANDIT JOURNAL OF  

  EDUCATIONALDMINISITRATION), 18(3), กันยายน- 
  ธันวาคม 

ดร.ศรเีพ็ญ 
พลเดช 

ธีรภาพ นาราช  เผาพงษพัฒน บุญกะนันท และศรีเพ็ญ  
   พลเดช. (2558). “สภาพการศึกษาสภาพปจจยัท่ีสงผล 
   ตอความสำเร็จในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
   ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู  
   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษา 
   บุรีรัมย เขต 3”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏบุรีรัมย สาขามนษุยศาสตร และ 
   สังคมศาสตร, 7(1), 117-136. 
วินิรณี ทัศนะเทพ โกวิท วัชรินทรางกูร และศรีเพ็ญ   
  พลเดช.  (2559).  “องคประกอบการนำนโยบาย 
  การประกันคณุภาพการศึกษาไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัย    
  ราชภัฏกลุมอีสานใต”.  รมยสาร คณะมนุษยศาสตร   
  และสังคมศาสตร. 14(1) : มกราคม-เมษายน. 
ศรีเพ็ญ  พลเดช และคณะ. (2560). ผลการ 
  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช
กระบวนการสรางระบบพ่ีเลี้ยง.  บุรีรัมย: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย.   

ศรีเพ็ญ  พลเดช และคณะ.  (2560).  สมรรถนะดาน 
  เทคโนโลยีของนักศึกษาชัน้ปท่ี 1 ปการศึกษา  2560  
  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.   
  บุรีรัมย: มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย. 
ธนา โดงพิมาย ศรเีพ็ญ พลเดช และสิทธิชัย  ดลีน.  
  (2561).  “การพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการ 

  สถานศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

  พอเพียงในโรงเรียนประถมศึกษาภาค 

  ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง”. วารสารบริหาร 

  การศึกษาบัวบัณฑิต (BUABANDIT JOURNAL OF  

  EDUCATIONALDMINISITRATION),  
  18(3), กันยายน-ธันวาคม 
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รัชตาพร เสนามาตย สิทธิชัย ดีลน และศรเีพ็ญ พลเดช.  
  (2561).  “รูปแบบคุณลักษณะผูนำผูบริหารโรงเรียน 

  สุจริต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

  พ้ืนฐาน”. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต  
  (BUABANDIT JOURNAL OF    

  EDUCATIONALDMINISITRATION),  
  18(1), มกราคม-เมษายน 

ดร.กิติวัชร   
     ถวยงาม 
 

กิติวัชร ถวยงาม. (2559). “รูปแบบการบริหารโดยใช 
   สถานศึกษาเปนฐานของสถานศกึษาขนาดเล็ก จังหวัด 
   บุรีรัมย”. สักทอง: วารสารมนษุยศาสตร และ 
   สังคมศาสตร (The Golden Teak: Humanity  
   and Social Science), 22(3), 39-47. 

 

11. การปรับปรุง
หลักสตูรตาม
กรอบระยะเวลา 
ท่ีกำหนด 
 

หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ไดดำเนินการปรับปรุงหลักสตูร พ.ศ. 2559  โดยไดมีการทบทวนหลกัสูตรเดิม 
แลวทำการปรบัปรุงหลักสูตรใหมตามกระบวนการ ซึ่งผานการวิพากษหลักสูตร 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัแิลว ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2559  วันท่ี 25  
เมษายน  2559 และ สกอ.รับทราบ เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 

 

 
 

สรุปผลองคประกอบท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน 
การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนน 

การประเมิน 
การบรรลุเปาหมาย 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย 
สกอ. 

11 ขอ 
 

   ผาน    
   ไมผาน 

  ผาน    
  ไมผาน 

บรรล ุ

 
หมายเหตุ :  หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนนเปนศูนย 
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หมวดท่ี 2 อาจารย 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย  

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
  ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนนิงานทั้งหมด                
ที่ทำใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งในดานวฒุิการศึกษาและตำแหนงทางวชิาการเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสตูรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารย 
เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 
     คณะกรรมการบริหารหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต มีการดำเนินงานตามกระบวนการ ไดแก  1) ระบบและ
กลไก  2) การนำไปสูการปฏิบัติ 3) การประเมินกระบวนการ และ 4) การปรับปรุงตามผลการประเมิน  
ซึ่งในระบบการรับและแตงตั้งไดดำเนินการดังน้ี 
การรับอาจารย : 
ระบบและกลไก (P)   
     ดำเนินการประชุมเพ่ือกำหนดคุณสมบัติท้ังทางดานคณุวุฒิ ผลการศึกษาความรู ความสามารถ และ
ประสบการณท่ีสอดคลองกับความตองการของหลักสตูร  
การนำไปสูการปฏิบัติ (D) 
     1. หลักสูตรทำบันทึกนำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบัณฑิตประจำคณะเพ่ือพิจารณา และดำเนินการ
ใหความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตามลำดับ 
     2. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบคัดเลือก โดยกระบวนการคัดเลือก จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ท่ีเปนตัวแทนในการสอบคดัเลือกรวมกับคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง  และการสอบคัดเลือกท้ังดาน
ความรูและปฏิบัติ จะตองใหไดผูท่ีมีประสบการณทางดานการบริหารการศึกษาหรือเปนอาจารยผูสอนมาแลว   
     3. การพิจารณาคัดเลือกจะมท้ัีงการสอบขอเขียน (ความรูความสามารถท่ัวไป  ความรูความสามารถ
เฉพาะตำแหนง)  การสอบสอน และการสอบสมัภาษณ  
     4. ประกาศผลผูสอบผานบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

การประเมินกระบวนการ (C) 
 ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรไดทบทวนอัตรากำลังอาจารยใหมสีัดสวนท่ีเหมาะสมกับจำนวน 
นักศึกษา  เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสตูรและเพ่ือเปนการเตรยีมพรอมกับยุคศตวรรษท่ี 21  
หลักสตูรจึงไดทบทวนกระบวนการคัดเลือก โดยเฉพาะกระบวนการในข้ันตอนท่ี 4  มีท้ังการสอบขอเขียน 
(ความรูความสามารถท่ัวไป  ความรูความสามารถเฉพาะตำแหนง)  การสอบสอน และการสอบสมัภาษณ  
ซึ่งหลักสตูรไดประชุมเพ่ือหารือเกณฑการคัดเลือกในครั้งน้ี  โดยขอปรับเกณฑกอนการคดัเลือก ดวยการ 
ใชเครือขายดานการบริหารการศึกษา จากกการติดตอ ทาบทามผูท่ีมคีวามรู ความสามารถ และ
ประสบการณ มาสมัครและเขาสูระบบการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย  และมีทักษะดานภาษา 
อังกฤษดวย  
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการและผลจากการปรับปรุงกระบวนการ (A) 
     จากท่ีไดปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกทำใหเกิดการจดัทำขอมูลเครือขายทางการบริหารการศึกษา     
และการศึกษากับหนวยงานทางการศึกษาท้ังในและนอกจังหวัดบุรีรมัย 
 

 
1.  สมอ.08 
 

2. รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร  
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
การแตงต้ังอาจารยประจำหลักสตูร: 
ระบบและกลไก  (P) 
    หลักสูตรไดดำเนินการแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร ดังน้ี        
    1. หลักสูตรประชุมเพ่ือเสนอรายช่ืออาจารยประจำหลักสตูรใหม เมื่อมีจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร    
ต่ำกวาเกณฑ โดยพิจารณาตามคณุสมบัติท่ีกำหนด ไดแก คณุวุฒิทางการศึกษา  ความรู ความสามารถและ
ประสบการณ ตำแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และความเช่ียวชาญ  
   2. จัดทำสมอ.08 เสนอตอคณะครุศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย  เพ่ือคณะกรรมการแตละ
ระดับพิจารณาใหความเห็นชอบ 
การนำไปสูการปฏิบัติ  (D) 
          ในรอบป 2561  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมและรวมกันจัดทำแผนการรับอาจารย
ประจำหลักสตูร เพ่ือทดแทน ดร.สิทธิชัย ดีลน ท่ีจะเกษียณอายรุาชการ ในวันท่ี 30 กันยายน 2561  โดยใช
รูปแบบใหสอดคลองกับคณะครุศาสตรท่ีไดจดัวางแผนกรอบอัตรากำลังไว ป 2560-2575 เพ่ือใชเปน
สารสนเทศในการแตงตั้งและพัฒนาศักยภาพอาจารยประจำหลักสตูรใหมีประสิทธิภาพและมีคณุสมบัติท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับสาขาวิชาการบริหารการศึกษามากยิ่งข้ึน 
การประเมินกระบวนการ (C) 
    หลักสูตรพบวา กระบวนการแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร มรีะบบและกลไกท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ
สภาพจริง ระเบียบของมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  ซึ่งการปฏิบัติก็เปน
การเตรียมพรอมท่ีดี  ชัดเจน เห็นแนวโนมไดมากข้ึน  อีกท้ังเปนการพัฒนาอาจารยประจำหลักสตูรไดตาม
กรอบระยะเวลาดวย 
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน (A) 
    หลักสูตรไดมีการจดัเตรียมการวางอัตราตำแหนงกรณีฉุกเฉินเรงดวนไวดวยการใชระบบพ่ีเลี้ยงใหการดูแล 
แนะนำ อาจารยรุนนอง ๆ ในการเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม การทำงานวิจัยรวม การสอน การ
ทำงานทางวิชาการ เปนตน และผลจากการดำเนินการ  ทำใหสามารถคงอัตราสวนระหวางอาจารยกับ
นักศึกษาได 
 

 

ระบบการบริหารอาจารย 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิต มีการดำเนินงานตามกระบวนการ ไดแก  1) ระบบและกลไก  
2) การนำไปสูการปฏิบัติ 3) การประเมินกระบวนการ และ 4) การปรับปรุงตามผลการประเมิน ซึ่งในระบบ
การบริหารอาจารยไดดำเนินการดวยการแบงงานกันรับผดิชอบตามความเหมาะสม ท้ังดานวิชาการ  
งบประมาณ บุคคล การประกันคณุภาพ  โดยมีการระบบการบรหิารอาจารยประจำหลักสูตรท้ังดานการจัด
อาจารยผูสอนรายวิชา และดานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   ดังน้ี 
 

ดานการจัดอาจารยผูสอนรายวิชา: 
ระบบและกลไก  (P)   
     1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมวางแผนการจัดอาจารยผูสอนโดยพิจารณาจากความรู
ความสามารถท่ีตรงกับรายวิชา ศกัยภาพการสอนจากผลการประเมนิการสอน ภาระงานดานการเปนอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ ภาระงานดานงานวิจัย และภาระงานอ่ืน ๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับมอบหมาย  
เปนเกณฑในการจัดอาจารยผูสอน  ถาอาจารยประจำไมเพียงพอหรอืตองการเสริมความรูความสามารถใน
รายวิชาใด ใหมีการพิจารณาเสนออาจารยผูสอนจากภายนอกได และเสนอขออนุมัติ  ตามระเบียบวาดวยการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑติศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  
     2. จัดทำบันทึกเสนอคณะครศุาสตร และบัณฑติวิทยาลยัพิจารณา และจัดตาราง 
การเรยีนการสอนตอไป 

 
1. รายงานการประชุม 
 
2. รายช่ืออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ 
3. ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ 
 
 4. แบบการทำวิทยานิพนธ 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
การนำไปสูการปฏิบัติ  (D) 
     หลักสูตรไดมีการจัดอาจารยผูสอนไดตรงกับคณุวุฒิ ความรู ความสามารถ และมีจำนวนเพียงพอกับจำนวน
นักศึกษา และจัดทำบันทึกถึงคณะครุศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาไดทันกรอบเวลาท่ีกำหนด 
การประเมินกระบวนการ (C) 
    หลักสูตรพบวา  กระบวนการดังกลาวทำใหไดจำนวนอาจารยผูสอนท่ีเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา และเปน
ท่ีพึงพอใจของนักศึกษา โดยดูไดจากผลการประเมินความ 
พึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอน ท่ีอยูในระดับดีข้ึนไป 
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน (A) 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เห็นควรพิจารณาเสนออาจารยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลยั และชาวตางชาตมิาชวยสอนในรายวิชาเสริมทักษะน้ัน ๆ โดยตรง  ซึ่งในรอบปการศึกษา 2560
ไมไดมีการจัดอาจารยผูสอนท่ีเปนบุคคลภายนอก  เน่ืองจากมีอาจารยประจำพรอมในการจัดการเรยีนการสอน  
และการควบคุมวิทยานิพนธเปนไปตามเกณฑ  
 
 

ดานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: 
ระบบและกลไก  (P)   
    1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมเก่ียวกับการควบคมุวิทยานิพนธ  โดยกำหนดเกณฑตาม
มาตรฐาน สกอ. เปนหลัก และเปนไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยไดมีการจัดทำประกาศการทำวิทยานิพนธของนักศึกษา
อยางเปนระบบข้ันตอน 
    2.  ออกแบบและจัดทำเอกสารไวเปนหลักฐาน สำหรับอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธกับนักศึกษา ในการ
ควบคุม กำกับ  ติดตาม การทำวิทยานิพนธ 
การนำไปสูการปฏิบัติ  (D) 
    1. คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ไดทำความเขาใจในแบบแผน ขอกำหนด แนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ 
รวมถึงเอกสารตาง ๆ ท่ีเปนหลักฐานการควบคุม กำกับ ตดิตามใหกับอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธรวมกับ
บัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษา  ไดจัดทำแบบการเขียนวิทยานิพนธแจกใหกับนักศึกษา และจัดการเรียน 
การสอนใหดวย 
    2. กำหนดใหอาจารยผูควบคมุวิทยานิพนธไดกำกับตดิตามการทำวิทยานิพนธของนักศึกษาอยางตอเน่ือง 
เปนระบบ จึงมีการทำขอตกลงกันและการรับทราบจากคณะครศุาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยดวย 
การประเมินกระบวนการ (C) 
     จากการสอบถามนักศึกษา พบวา การดำเนินการตามกระบวนการดังกลาวทำใหมคีวามชัดเจนและ
นักศึกษาเกิดความมั่นใจในเปาหมายความสำเรจ็การทำวิทยานิพนธไดมากข้ึน  และลดเวลาในข้ันตอนการ
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธไดเร็วข้ึน 
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน (A) 
     การกำกับติดตามวิทยานิพนธของนักศึกษา นอกจากมีเอกสารหลักฐานเปนสัญญารวมกันในการทำ
วิทยานิพนธแลว เทคนิควิธีการท่ีอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธใชควบคูกันคือ ใชการสื่อสารทาง social 
media ทำใหมีชองทางท่ีหลากหลาย รวดเร็วในการตดิตอประสานกัน จึงนำมากำหนดเปนวิธีการใหอาจารย
ควบคุมวิทยานิพนธใชกำกับ ติดตามการทำวิทยานิพนธของนักศึกษาควบคูกับเอกสารสญัญาดวย 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
ระบบและกลไก  (P)   

หลักสตูรไดอิงระบบและกลไกของคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัย มีข้ันตอนดังน้ี 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาประจำป 
2. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย 
3  ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาจารย 
4  ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาจารย 

การนำไปสูการปฏิบัติ  (D) 
     จากการท่ีมีระบบและกลไกหลักสูตรไดนำไปสูการปฏบัิติ  ดังน้ี 
     1. คณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัย  ไดจัดทำแผนกลยุทธเพ่ือพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
และไดถายทอดกลไกสูการปฏิบัติ โดยใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  ไดจดัทำแผนพัฒนาตนเอง (ID 
Plan) และโครงการทำผลงานอยางไรใหไดใน 1 ปแลวหลักสตูรไดดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาจารยมาโดย
ตลอดเปนประจำทุกป  ท้ังดานการวิจัย  การจัดการเรียนการสอน  เพ่ือมุงเนนใหอาจารยสามารถจัด 
การเรยีนการสอน  การทำวิจัยและสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย  การบริการวิชาการและ
การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม  โดยนำไปสูการทำผลงานทางวิชาการ  แตผลการดำเนินงานไมประสบ
ผลสำเร็จตามตองการ  หลักสูตรจงึใหอาจารยประจำทุกคนจัดทำแผนพัฒนาตนเอง  ใหทุนสนับสนุนเพ่ิมคน
ละ 7,000 บาท รวมกับคณะครุศาสตรท่ีไดสนับสนุนทุนในการเขารบัการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานของ
อาจารย คนละ  7,000  บาท ดวยเชนกัน และตองเขารับการพัฒนาตนเองอยางนอยปละ 1  ครั้งโดยแสดง
ความประสงคในการพัฒนาตนเองวาตองการทำผลงานวิชาการประเภทใด เรื่องอะไร ความตองการในการเขา
รับการอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการในชวงเวลา 3 ป แผนพัฒนาตนเองของอาจารยผานการพิจารณาใน
ท่ีประชุมหลักสูตรวาสอดคลองกับหลักสตูร ความเช่ียวชาญของอาจารยและระบบในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนและการตอสัญญาจางของมหาวิทยาลัยดวย  หลักสตูรมกีาร
กำหนดระยะเวลาในการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองของอาจารยดวย 
    2. มหาวิทยาลัยดำเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารยเปนไปตามแผนท่ีกำหนดไว  
    3. หลักสูตรไดจัดประชุมเพ่ือวิเคราะหการพัฒนาตนเองของอาจารยแตละคนกับความสอดคลองของ
แผนการพัฒนาตนเองตามท่ีเสนอไว  
    4. การเพ่ิมเครือขายเพ่ือการพัฒนาอาจารยประจำหลักสตูรและใหมีการทบทวน เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนา
ตนเองของอาจารย ใหสอดคลองกับความตองการของหลักสูตรและการเจรญิเติบโตทางวิชาชีพ 
การประเมินกระบวนการ (C) 

จากการประเมินกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในรอบป 2561 ท่ีผานมา พบวา  อาจารยมีการ 
พัฒนาแบบตางคนตางพัฒนาตนเองท่ีไมไดรวมมือกันเปนทีม  จึงทำใหการพัฒนาไมประสบผลสำเร็จตามแผนท่ี
กำหนดไว  ดังน้ันคณะกรรมการบริหารหลักสตูรจึงมีการปรบัระบบ ดวยการประชุมวางแผนการสงเสรมิและ
พัฒนาอาจารยประจำหลักสตูรรวมกัน และเห็นวา ควรมีทิศทางการทำงานรวมกัน มีทิศทางเดยีวกัน จะทำให
ไดผลท่ีชัดเจนข้ึน โดยเนนเก่ียวกับการทำผลงานทางวิชาการเพ่ือการกาวสูตำแหนงทางวิชาการท่ีเปนเปาหมาย
เดียวกัน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดกำหนดปฏิทินทำงานรวมกัน ท่ีเปนรูปธรรม และมีกำลงัใจมุงมั่น
มากข้ึน รวมถึงมีการติดตั้งระบบ Wifi ในหองทำงาน เพ่ือความสะดวกในการทำงานและสืบคนขอมูลดวย  และ
ตองเขารับการพัฒนาอยางนอยปละ 1  ครั้ง  โดยใชหอง 1925 ในการ Workshop กันทุกวันพุธของสัปดาห 
 
 
 

 
1. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย 
 
2. โครงการทำผลงาน
อยางไรใหไดภายใน 1 ป 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนน 

การประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4.00 3.00 คะแนน คะแนน ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
 คารอยละของอาจารยประจำท่ีมคีณุวุฒิปริญญาเอกเทากับ 100 % เมื่อเทียบ 
คารอยละของอาจารยประจำท่ีมคีณุวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 
ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 5 คะแนน 
วิธีการคำนวณ  
1. คำนวณคารอยละของอาจารยประจำหลักสตูรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสตูร 

5 
x 100 = 100 

5 

2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
5 

x 5 = 5 คะแนน 
100 

 
  

 
1. มคอ.2 
 
2. สมอ.08 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน (A) 
            ผลจากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำผลงานทางวิชาการ  พบวา  หลักสูตรไดสงอาจารย
จำนวน  2 ทานเขารวมโครงการและลดภาระงานสอนของ อาจารยเพ่ือใหมีเวลาทำผลงานมากข้ึน  พบวา
อาจารยสามารถทำเอกสารประกอบการสอนไดคนละ 1 เลม และกำลังอยูระหวางการทำวิจัยและการเขียน
ตำราประกอบการขอผลงานทางวิชาการ 4 ทาน และสงผลงานแลว  2  ทาน อยูในข้ันการพิจารณาของ
มหาวิทยาลยั 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนน 

การประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

4.2 คุณภาพอาจารย (รอยละของอาจารย
ประจำหลักสตูรท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก) 

รอยละ 75 รอยละ 100          คะแนน บรรล ุ

 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
 คารอยละของอาจารยประจำท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการเทากับ 20 % เมื่อเทียบคา
รอยละของอาจารยประจำท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 ดังน้ัน
คะแนนท่ีไดเทากับ 1 คะแนน 

วิธีการคำนวณ  
1. คำนวณคารอยละของอาจารยประจำหลักสตูรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการตามสตูร 

1 
x 100 = 20 % 

5 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

20 
x 5 = 1 คะแนน 

100 
 
 

 
1. มคอ.2 
 
2. สมอ.08 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนน 

การประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

4.2 คุณภาพอาจารย (รอยละของอาจารย
ประจำหลักสตูรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ) 

รอยละ 75 รอยละ 20 คะแนน ไมบรรล ุ
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 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 
 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
  

คา
น้ำหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จำนวน
ผลงาน 

คะแนน
ถวง

น้ำหนัก 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

- - 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล 
 ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงาน 
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอ 
สภาสถาบันอนุมัติและจดัทำเปนประกาศใหทราบ 
เปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- - 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ 
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI  
กลุมท่ี 2 

  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการ อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2556 แต
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูในBeall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 
1  

12 9.6 

 

 
1. ตารางแสดงผลงานวิจัย 
ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 
ของนักศึกษา 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

คา
น้ำหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จำนวน
ผลงาน 

คะแนนถวง
น้ำหนัก 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556- 
ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร                                  
- ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรบัการประเมิน
ผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว- 
ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
วาจางใหดำเนินการ                                    
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหม
และไดรับการจดทะเบียน- ตำราหรือหนังสือท่ี
ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทาง
วิชาการแลว- ตำราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณา
ตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนงทางวิชาการ
แตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทาง
วิชาการ 

- - 

รวม 5 5 

จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารยประจำหลักสูตร 

รอยละ 192.00 

คะแนนท่ีได 5 คะแนน 

 
คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสตูรเทากับ
76 % เมื่อเทียบคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 
5 คะแนน 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

วิธีการคำนวณ  
1. คำนวณคารอยละของอาจารยประจำหลักสตูรท่ีมผีลงานทางวิชาการตามสูตร 

9.60 
x 100 = 192% 

5 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

192 
x 5 = 

12  
คะแนน 80  

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนน 

การประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

4.2 คุณภาพอาจารย (ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจำหลักสตูร) 

รอยละ 60 4.00   คะแนน บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
1. อัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

 

อาจารยประจำหลักสูตร 
ปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
ดร.สิทธิชัย ดีลน      

ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร      

ดร.เผาพงษพัฒน บุญกะนันท      

ดร.ศรีเพ็ญ พลเดช      

ดร.กระพัน ศรีงาน    - - 
ดร.กิติวัตร ถวยงาม - -    

ผศ.ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ - - - -  

รวม 5 5 5 5 5 
อัตราการคงอยู 100% 100% 100% 100% 100% 

 

        คณะครุศาสตรโดยงานแผนฯ จัดทำรายงานอัตรากำลังเพ่ือแสดงอัตราการคงอยู   
และจะเกษียณในปถัดไปเปนประจำทุกป  รายงานเขาสูท่ีประชุมกรรมการบริหารเพ่ือทราบ
ในเดือนตุลาคมตนปงบประมาณของทุกป  โดยอาจารยท่ีสังกัดหลักสูตรน้ีเมื่อตนปการศึกษา 
จำนวน 5 คน คงเหลือ จำนวน  5 คน คิดเปนรอยละ 100 

 

2. ความพึงพอใจของอาจารย 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรไดดำเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอ 
การบริหารหลักสูตร ในปการศึกษา 2561 โดยการสำรวจจากกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารยผูสอน จำนวน  5  คน  ผลการประเมินสรุปไดดังน้ี 
 

 

รายการประเมิน 
ป 

2558 
ป 

2559 
ป 

2560 
ป 

2561 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
N = 5 N = 5 N = 5 N = 5 

ดานการบริหารอาจารย
และหลักสตูร 

4.40 4.60 4.54 4.56 มากท่ีสุด 

ดานการกำกับ/ติดตาม/
ประเมินผลและพัฒนา
กระบวนการเรียน 
การสอนของอาจารย 

4.40 4.60 4.51 4.67 มากท่ีสุด 

ดานการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารย 

4.60 4.80 4.56 4.53 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งสนับสนุน 
การเรยีนรู 

4.60 4.60 4.53 4.65 มากท่ีสุด 

รวม 4.50 4.65 4.54 4.60 มากท่ีสุด 
          ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการบรหิารหลกัสูตร พบวา มรีะดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด (4.60) 
3. จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 

 
1. ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 
2. ตารางแสดงอัตราการคงอยู 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2560 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนน 

การประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 4.00 4.00 คะแนน    คะแนน ไมบรรล ุ
 
 

หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ขอมูลนักศึกษา 
ปการศึกษาท่ีรับเขา  
(ต้ังแตปการศึกษา 
ท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนักศึกษาคงอยูในแตละปการศึกษา 
หมายเหตุ 

รอยละ 
การคงอยู 

2557 2558 2559 2560 2561 

รุน 21 (2557) 50 27 22 - - สำเรจ็ 28 0.00 
รุน 22 (2558) - 46 41 18 16 สำเรจ็ 25 

ลาออก 5 
39.13 

รุน 23 (2558) - 15 13 12 9 สำเรจ็ 4 
ลาออก 2 

86.67 

รุน 24 (2559) - - 24 22 20 สำเรจ็ 
ลาออก 2 

91.67 

รุน 25 (2560) - - - 12 12 - 100 

รุน 26 (2561) - - - - 20 - 100 

รวม 50 88 100 64 77   
 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจำนวนนกัศึกษา 
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย  มีแผนการศึกษา 2 แบบ 
คือ แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต และแผน ข วิทยานิพนธ จำนวน 6 หนวยกิต  ซึ่งมีการกำกับติดตาม 
การศึกษาและการทำวิทยานิพนธใหไดคณุภาพและมาตรฐาน  ทำใหนักศึกษาสวนใหญซึ่งเปนผูท่ีมีภารกิจหนาท่ีการงาน
ประจำ และมพ้ืีนฐานดานการวิจยัไมดีนัก  สำเร็จการศึกษาชาหรือไมสำเร็จการศึกษา และไดมีการเพ่ิมเกณฑประสบการณ
ในการสมัครเขาเรียน โดยจะตองมีประสบการณในการทำงานดานการศึกษาและการบริหารไมนอยกวา 3 ป จึงทำใหมี
จำนวนผูสนใจตัดสินใจศึกษาตอในมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ประกอบกับในมคอ. 2 กำหนดไวเพียงรุนละ 20 คน จึงทำใหมี
จำนวนนักศึกษาลดนอยลง 
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องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
 ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานท้ังหมด ท่ีทำใหได
นักศึกษาท่ีมีความพรอมท่ีจะเรยีนในหลักสูตร 
 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
การรับนักศึกษา 
ระบบและกลไก (P) 
     มีการดำเนินการตามระบบของมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
     1.  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมวางแผนการรับนักศกึษา เพ่ือกำหนดคุณสมบัติของ
ผูท่ีจะเขามาเปนนักศึกษาในหลักสูตร โดยกำหนดจำนวนนักศึกษาท่ีจะรับตามเกณฑใน มคอ.2  
และเกณฑการคัดเลือกนักศึกษา    
     2.  บันทึกแจงและผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตประจำคณะและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย   
     3.  บัณฑิตวิทยาลยั กำหนดระยะเวลาในการรับสมัคร เกณฑการคัดเลือก แนวการสมัภาษณ 
การใหคะแนนและการตัดสิน การประกาศผล และจัดทำเปนประกาศและคำสั่งของมหาวิทยาลยั 
     4.  มหาวิทยาลัยประกาศการรับสมคัรโดยบัณฑิตวิทยาลัยและแตงตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามระเบียบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
การนำไปสูการปฏิบัติ (D) 
      การดำเนินการรับสมัคร การสอบ และการประกาศผล เปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
ดังน้ี 
      1. กระบวนการรับสมัคร มีการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษาในเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย 
      2. หลักสูตรกำหนดรับนักศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 20  คน สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและความพรอมของอาจารยประจำหลักสตูร ในการประกาศรบัสมคัรสอบคัดเลือก
เขาศึกษาตอภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561  ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน –15  กรกฎาคม 
2561 มีผูยื่นใบสมัคร จำนวน  27 คน และประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาเรียน จำนวน 20 คน  
     3.  คณะกรรมการท่ีไดรบัแตงตั้งดำเนินงานตามกำหนด ท้ังการสอบวัดความรูความสามารถ
ทางการบริหารการศึกษา และ การวิจัยทางการบรหิารการศึกษา ซึ่งกำหนดเกณฑในการสอบ
ผานท้ังสองวิชารอยละ 60  ข้ึนไป และตองผานการสอบสัมภาษณตามเกณฑท่ีกำหนดดวย 
     4.  ประกาศผลทางปายประชาสัมพันธและทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
การประเมินกระบวนการ (C) 
     1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนจำนวนการรับนักศึกษาตามเกณฑท่ีกำหนด   
แลวเสนอตอบัณฑติวิทยาลยัประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขาศึกษาตอ  ซึ่งในครั้งน้ีมีผูผานการสอบ
คัดเลือก และรายงานตัวเขาศึกษาตอในภาคพิเศษ จำนวน 14 คน ซึ่งไมครบตามเปาหมาย 
ท่ีกำหนดไว  
     2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนและใหขอเสนอแนะแกบัณฑิตวิทยาลัยใน
กระบวนการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครใหตรงตามท่ีประกาศรับ นอกจากน้ี
ยังใหขอเสนอแนะวาควรกำหนดคณุสมบัติดานทักษะความสามารถดานภาษาอังกฤษ และสำเร็จ
การศึกษาทางสาขาวิชาการศึกษาหรือประกอบอาชีพทางการศึกษา มาเปนเกณฑในการพิจารณา
ดวย  เน่ืองจากในการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษาน้ันนักศึกษาจำเปนตองสืบคนขอมลูเอกสาร

 
รายงานการประชุม 
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ผลการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของอยางหลากหลายท้ังในและตางประเทศ  ซึ่งในการจัดการศึกษาในป
การศึกษาท่ีผานมาพบวานักศึกษายังมีทักษะดานมาภาษาอังกฤษไมดีนัก  และสวนหน่ึงเปนผูท่ี 
ไมไดสำเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาการศึกษาหรือประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ทำใหมีความรู
ความสามารถและมีพ้ืนฐานทางบริหารการศึกษาแตกตางกันมาก  
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน (A) 
      หลังจากพบวามีผูมาสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตรไมครบตามเปาหมายท่ีกำหนด คณาจารย
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา และคณาจารยสังกัดบัณฑติวิทยาลยัไดดำเนินโครงการ
ประชาสมัพันธหลักสูตร เชน การประชาสมัพันธเชิงรุกกับศิษยเกาท่ีสรางเครือขายไว  เปนตน 
เพ่ือใหสมาชิกเครือขายไดทราบขอมูลเก่ียวกับการรับนักศึกษา  และเช่ือมั่นในมาตรฐานของ
หลักสตูร  เกิดความเช่ือถือ เช่ือมั่น เปนแรงจูงใจใหเขามาศึกษาตอในหลักสูตร และชวย 
ประชาสมัพันธการรับสมัครใหอีกทางหน่ึงดวย  และยังคงใชแนวทางในการพัฒนาการรับ
นักศึกษาในครั้งตอไป คือ ควรเพ่ิมประสบการณในการทำงานและการบริหาร และเพ่ิมระยะเวลา
ในการรับสมัครดวย 
 
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
ระบบและกลไก (P) 
      จากการประชุมปรึกษาหารือของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา เพ่ือใหผลสะทอนเก่ียวกับการจดัการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ในรอบปท่ีผานมา  พิจารณารวมกับผลการประเมินจากการสอบ
ขอเขียนและการสมัภาษณนักศึกษาใหม  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไดนำมาวางแผน  จัดทำ
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา และจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา 
การนำไปสูการปฏิบัติ (D) 
      จัดโครงการ “เตรยีมความพรอมในการศึกษาในระดับบัณฑิตศกึษา” เพ่ือจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  แจกคูมือนักศึกษา  ช้ีแจงระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติในท่ีถูกตอง
ในการการศึกษาในระดับบัณฑิตศกึษาใหมีคุณภาพและสำเร็จการศกึษาตามระยะเวลาท่ีหลักสตูร
กำหนด  เพ่ือเช่ือมความสมัพันธอันดีระหวางคณาจารย  บุคลากร  นักศึกษาปจจุบัน และ
นักศึกษาใหม  และเตรียมความพรอมเก่ียวกับกระบวนทัศนในการบริหารการศึกษา  การวิจัย
และแนวโนมการวิจัยดานบรหิารการศึกษา การปรับทัศนคติในการสรางสมดุลระหวางดำเนินชีวิต
กับการเรยีนในระดบั โดยผูรับผิดชอบโครงการประเมินความสำเร็จของโครงการดวยวิธีการเขียน
สะทอนผลการเรียนรู  และประเมนิความพึงพอใจ   
การประเมินกระบวนการ (C) 
     ผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินโครงการในที่ประชุมสาขาวิชา และที่ประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งเปนการสะทอนขอเสนอแนะแกบัณฑิตวิทยาลัยในการเตรียมความพรอม 
กอนเขาศึกษาสำหรับปการศึกษาตอไป 
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน (A) 
     จากการเตรียมความพรอมนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยในปท่ีผานมา เปนไปในภาพรวม 
ในการเตรยีมพรอมดานภาษาอังกฤษและดานเทคโนโลยี รวมถึงการสอบสัมภาษณ พบวา ทักษะ
ดานภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไมดีพอ ทางหลักสูตร จึงไดมีการจดัทำโครงการเสริมสรางทักษะ
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีใหกับนักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนในรายวิชาท่ี

 
- โครงการปฐมนิเทศ 
นักศึกษาใหม 
 
 รายงานการประชุม 
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ผลการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
ชวยเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา  และนำไปกำหนดไวใน มคอ.3 
ตอไปดวย 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนน 

การประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

3.1 การรับนักศึกษา 3.00 3.00 คะแนน  คะแนน บรรล ุ

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใดใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานท้ังหมด ท่ีทำใหได

นักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะท่ีจำเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
การควบคุมการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา 
    ในรอบป 2561  ไดมีการปรับปรุงการควบคุมการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธแกนักศึกษา 
ท่ีมีการทำวิทยานิพนธไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด  ดังน้ี  
ระบบและกลไก (P) 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือวางแผน  กำหนดวิธีการ และออกแบบ
สัญญา เอกสารตาง ๆ ท่ีใชเปนหลกัฐานในการใหคำปรึกษา กำกับ ตดิตาม และควบคมุการ
ทำวิทยานิพนธของนักศึกษา ใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนดในหลักสูตร 
การนำไปสูการปฏิบัติ (D) 
    1. ประชุมรวมกันระหวางอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธกับนักศกึษา เพ่ือทำความเขาใจ 
ในขอตกลงรวมกันในการใหคำปรกึษา กำกับ ติดตาม และควบคมุการทำวิทยานิพนธ   
และจัดทำสัญญารวมกันของอาจารยท่ีปรึกษากับนักศึกษาเปนลายลกัษณอักษรเปน
รายบุคคล  โดยมีคณะครุศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรวมเปนพยานในการกำกับ 
ติดตามดวย 
    2.  การกำกับ ติดตาม ควบคุมการทำวิทยานิพนธในแตละข้ันตอนตามท่ีกำหนดใน
แผนการทำวิทยานิพนธ อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธจะมีการใชหลายชองทาง ท้ังทาง
โทรศัพทและทาง  Social  media  ถาไมเปนไปตามสัญญาก็จะมีการติดตาม และลงโทษ
ตามท่ีตกลงกันไวระหวางอาจารยและนักศึกษา  เพ่ือกระตุนและจูงใจ การทำวิทยานิพนธ 
ใหสำเรจ็ทันตามระยะเวลา และจะมีเอกสารเปนลายลักษณอักษรของแตละข้ันตอนการทำ
วิทยานิพนธ  ในการใชเปนหลักฐานชวยกำกับติดตามอีกทางหน่ึงดวย  
    3.  นักศึกษาตองรายงานผลการทำวิทยานิพนธตามแบบท่ีกำหนดตอบัณฑิตวิทยาลัยโดย
ผานอาจารยท่ีปรึกษาและคณะครศุาสตร 
การประเมินกระบวนการ (C) 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดตดิตาม ตรวจสอบจากเอกสารและจากอาจารย 

 
1. คูมือนักศึกษา 
 
2. คูมือการเขียนวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ 
 
3. แบบกำหนดการพบอาจารย 
ท่ีปรึกษา 
 
4. คำสั่งการแตงตั้งอาจารย 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
 

 



 

 
 
 

43 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ พบวา นักศึกษาสวนมามีการจัดทำวิทยานิพนธเปนไปตามขอตกลง
รวมกันในแตละข้ันตอนและอยูในระยะเวลาท่ีกำหนด  มีสวนนอยท่ีไมเปนไปตามขอตกลง
เกิดความลาชาในชวงของการเขียนเคาโครงวิทยานิพนธ และการจัดทำเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมลู เน่ืองจากนักศึกษาติดภารกิจดวนในงานประจำดานการประกวดงานวิชาการ
ตาง ๆ ของสถานศึกษา มีปญหาการเจ็บปวยของตัวนักศึกษาเอง  และการขาดการติดตอ
ประสนงานกับอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือนและผูเช่ียวชาญ 
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน (A) 
    จากปญหาความลาชาในข้ันตอนการเขียนเคาโครงวิทยานิพนธและการจัดทำเครื่องมือ
เก็บรวบรวมขอมูล  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมกันแกไขปญหาจากสาเหตุท่ีเกิดข้ึน
จึงมีการปรับแผนการทำงานรวมกันของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธกับนักศึกษาโดยเพ่ิม
ระยะเวลาชวงน้ีใหมากข้ึนและการบริหารจัดการจัดการเวลา  อีกท้ังใชชองทางในการ
ประสานติดตอกันทางโทรศัพทและทาง  Social  media หรือ  internet มากยิ่งข้ึน   
เพ่ือลดภาะการเดินทางและอำนวยความสะดวกใหกับนักศึกษาไดดวย 
 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ระบบและกลไก (P) 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนการพัฒนานักศึกษาและการสงเสริมการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดวยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและจดัโครงการสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ในดาน
ภาษาอังกฤษ  และการใชเทคโนโลยี  โดยท่ีประชุมไดกำหนดใหมีการพัฒนาใน 2  สวน    
คือ กิจกรรมในหองเรยีนผานการเรียนการสอน และกิจกรรมโครงการเสริม อยางนอย 1 
โครงการ 
การนำไปสูการปฏิบัติ (D) 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการพัฒนานักศึกษาฯ ตามแผน โดยการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนในรายวิชาท่ีสอนดวยกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุม เก่ียวกับการสราง
เสรมิภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี รวมถึงการดำเนินโครงการสรางเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 
การประเมินกระบวนการ (C) 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมพิจารณาทบทวนเก่ียวกับการกระบวนการ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมภาษาอังกฤษ - เทคโนโลยี และโครงการสงเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี  
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน (A) 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการศักยภาพนักศึกษาและการ
เสรมิสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดานภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ซึ่งพบวาการ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการจัดโครงการ โดยมุงเนนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
การจัดการเรยีนการสอนและกิจกรรมโครงการเสริม  โดยอาจารยผูสอนจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอนผานรายวิชาดวยทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหกับนักศึกษา ไดแก ทักษะการ
คิด ทักษะชีวิต ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยกิจกรรมกลุม 
เดี่ยว ท่ีหลากหลายท้ังในและนอกหองเรียน เนนการเรียนการสอนเชิงอภิปรายเพ่ือให
นักศึกษากลาแสดงความคิดเห็นและจัดโครงการตาง ๆ ไดแก 

 
1. มคอ.3 
 
2. มคอ.5 
 
3. โครงการอบรม สมัมนา 
การทำวิทยานิพนธ การเขียน
บทความ การใชสถิติ /วิจยั 
การใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
ตาง ๆ 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
     1. จัดอบรมสัมมนาหรือบรรยายพิเศษเก่ียวกับการจัดทำวิทยานิพนธการเปนนักบริหาร
มืออาชีพ และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ิมเตมิแกนักศึกษา 
     2. มีการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในองคกรช้ันนำท้ังในและตางประเทศ 
โดยในการศึกษาดูงานตางประเทศ พบวา กระบวนการรับฟงบรรยายหรือการใหความรู  
มีปญหาการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษยังไมประสบความสำเร็จตามเปาหมาย   จึงไดมีการ
กำหนดการเตรยีมความพรอมดานภาษาอังกฤษใหมีความพรอมใหมากยิ่งข้ึน 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนน 

การประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4.00 3.00 คะแนน   คะแนน ไมบรรล ุ
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
การคงอยู 
 

ปการศึกษาท่ีรับเขา  
(ต้ังแตปการศึกษา 
ท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนักศึกษาคงอยู 
ในแตละปการศึกษา หมายเหตุ 

รอยละ 
การ 
คงอยู 2557 2558 2559 2560 2561 

รุน 21 (2557) 50 27 22 - - สำเรจ็ 28 0.00 
รุน 22 (2558)  46 41 18 16 สำเรจ็ 25 

ลาออก 5 
34.78 

รุน 23 (2558)  15 13 12 9 สำเรจ็ 4
ลาออก 2 

60 

รุน 24 (2559)   24 22 20 สำเรจ็ 2
ลาออก 2 

83.33 

รุน 25 (2560)    12 12 - 100 

รุน 26 (2561)     20 - 100 

รวม  88 100 64 77  -  

1. ขอมูลจำนวน
นักศึกษา
ลงทะเบียน / สำเร็จ
การศึกษา 
 
2. คำสั่งการพน
สภาพนักศึกษา 

 
 

 * อัตราการคงอยูตองปรับปรุง 
 
การสำเร็จการศึกษา 
    มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  จำนวน 2 ราย 
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ผลการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 

รายการประเมิน 
ป 2560 ป 2561 ระดับ 

ความพึงพอใจ N = 26 N = 10 
ดานการรบัและเตรียมความพรอม 
แกนักศึกษา 

4.63 4.60 มากท่ีสุด 

ดานหลักสูตร 4.68 4.70 มากท่ีสุด 
ดานอาจารยผูสอน 4.65 4.60 มากท่ีสุด 
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4.62 4.50 มาก 
ดานการจดัการเรียนการสอน 4.62 4.70 มากท่ีสุด 
ดานการประเมินผูเรียน 4.63 4.60 มากท่ีสุด 
ดานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.58 4.60 มากท่ีสุด 
ดานการจดัการ 4.41 4.50 มาก 

รวม 4.60 4.60 มากท่ีสุด/คงเดมิ 
 
     ในปการศึกษา 2561  ไดทำการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา จำนวน 10  คน พบวา  
มีความพึงพอใจโดยรวม ระดับมากท่ีสุด (4.60)  โดยมีแนวโนมดีข้ึน 
 
ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
       นักศึกษามีขอรองเรียนเก่ียวกับฐานวิทยานิพนธของนักศึกษารุนพ่ียังไมไดนำเขาระบบสบืคน
วิทยานิพนธ ไดมีการแจงฝายเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย ใหดำเนินการ ทำใหนักศึกษาเกิด 
ความพึงพอใจ 
 

1. แบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา 
2. ขอมูลนักศึกษา
คงอยู 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2561 ผลการประเมินตนเอง 
คะแนน 

การประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 4.00 4.00 คะแนน     คะแนน บรรล ุ
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องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
     ผลการสำรวจความคดิเห็นของผูใชบัณฑิต คณุภาพของบัณฑติปริญญาโทตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาตาม มคอ.2 ในรอบปการศึกษา 2561 มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน  23 คน 
เปนครู จำนวน  23  คน  ผลการประเมินจึงใชจากผูบังคับบัญชาของผูบริหารและครู มีผูตอบ
แบบสำรวจ จำนวน  23  คน 
 

 

รายการประเมิน 
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ระดับ 

ความพึงพอใจ 
N = 52 N = 42  N = 23  

ดานคุณธรรมจริยธรรม 4.38 4.40 4.48 มาก/เพ่ิมข้ึน 
ดานความรู 4.31 4.34 4.43 มาก/เพ่ิมข้ึน 
ดานทักษะทางปญญา 4.36 4.42 4.52 มาก/เพ่ิมข้ึน 
ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

4.38 4.42 4.58 มาก/เพ่ิมข้ึน 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.42 4.46 4.60 มาก/เพ่ิมข้ึน 

รวม 4.37 4.41 4.52 มากท่ีสุด/
เพ่ิมข้ึน 

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) = 4.52 
 

 
 
1. ขอมูลจำนวนนักศึกษา
ลงทะเบียน / สำเร็จ
การศึกษา 
 
2. ผลการประเมินคณุภาพ
ผูสำเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 
3. ผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 
 

 
 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนน 

การประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

4.00 4.00    คะแนน บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2  ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 

ชื่อผูสำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน 
แหลงเผยแพร 

(ช่ือวารสาร/การประชุมวิชาการ  
วันเดือน ปท่ีตีพิมพ) 

คาน้ำหนัก 

นางสาวกรรณิการ บุญอาจ สภาพการปฏิบัติงานของครตูามขอบังคับ
คุรุสภา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 
(Proceedings 552-560)  
วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

0.20 

นางจรัสศรี  โพธ์ิเหมือน สภาพการบริหารสถานศึกษาพอเพียง 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต 3 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10  
พ.ศ. 2561 (Proceedings 1705-
1715) วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

0.20 

นายเฉลมิกิต เขงแกว ความคาดหวังตอการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษาสาขาดนตรศีึกษา  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ
บุรีรัมย 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561 
(Proceedings 847-860)  
วันท่ี 15 กันยายน 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร 

0.20 

นายบุญสง  กรุงชาล ี ทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุินทร
เขต 3 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10  
พ.ศ. 2561 (Proceedings 1683-
1695) วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

0.20 

นางพจนา  นลไธสง ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษากับการมสีวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษา สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครราชสมีา 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 
(Proceedings 552-560)  
วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

0.20 

นายนุชา  มาตหนองแวง สภาพการบริหารงบประมาณในโรงเรียน
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีาเขต 3 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10  
พ.ศ. 2561 (Proceedings 1544-
1561) วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

0.20 

นางสาวภัควิภา  ลูกเงาะ สภาพและแนวทางการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 

การประชุมวิชาการนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา
แหงชาติ ครั้งท่ี 47 
(Proceedings 495-503)  
วันท่ี 6 ธันวาคม 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

0.20 
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ชื่อผูสำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน 
แหลงเผยแพร 

(ช่ือวารสาร/การประชุมวิชาการ  
วันเดือน ปท่ีตีพิมพ) 

คาน้ำหนัก 

นางสาวยุวดี  สุดสายเนตร แนวทางกาบริหารงานบุคคลตามแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรยีนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต 3 

การประชุมวิชาระดับชาติวิจัยรำไพ
พรรณี ครั้งท่ี 12 (Proceedings  
458-467) วันท่ี 19 ธันวาคม 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรำไพพรรณ ี

0.20 

นางสาวประภาภัทร   
เปาชุมแสง 

ความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมี่อการ
ตัดสินใจสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียน
เอกชน จังหัดบุรีรัมย 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 
(Proceedings 522-531)  
วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

0.20 

นางสาววัลยลี  สุขงาม สภาพการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรม
นักเรียนของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต 2 

การประชุมวิชาการนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา 
(Symposium) ครั้งท่ี 10 
ประจำป2561 (Proceedings ไม
ระบุเลขหนา)  
วันท่ี 24 มีนาคม 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

0.20 

นางศรัญยา  ภลูสวัสดิ ์ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 2 

การประชุมวิชาการนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา 
(Symposium) ครั้งท่ี 10 
ประจำป2561 (Proceedings ไม
ระบุเลขหนา)  
วันท่ี 24 มีนาคม 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

0.20 

นางรัตติยา  ชาติประสพ สภาพการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมัย 

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑติศึกษาระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ครั้งท่ี 3 
(Proceedings 307-315)  
วันท่ี 11 มกราคม 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

0.20 

นางสาวสมนึก  นครวงศ สภาพการดำเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑติศึกษาระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ครั้งท่ี 3 
(Proceedings 326-325)  
วันท่ี 11 มกราคม 2561  
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

0.20 
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ชื่อผูสำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน 
แหลงเผยแพร 

(ช่ือวารสาร/การประชุมวิชาการ  
วันเดือน ปท่ีตีพิมพ) 

คาน้ำหนัก 

นายสมัคร  นรินทรรัมย การบริหารการประกันคณุภาพภายใน
วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยบัณฑติศึกษาระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ครั้งท่ี 3 
(Proceedings 299-306)  
วันท่ี 11 มกราคม 2561  
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

0.20 

นางสาวสายพิณ   
ภูมิประโคน 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนำการ
เปลี่ยนแปลงกับการจดัการความขัดแยง
ของผูบริหารโรงเรยีน สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย  
เขต 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 
(Proceedings 590-599)  
วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

0.20 

นายสุคิด  ขันธะหตัถ สภาพการบริหารการประกันคณุภาพ
ภายในของผูบริหารสถานศึกษา สงักัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เขต 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 
(Proceedings 600-610)  
วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

0.20 

นายกรีฑาพล  แสนคำ ปญหาและแนวทางการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานงบประมาณ
ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย  
เขต 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 
(Proceedings 541-551)  
วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

0.20 

จาสิบเอก ชัยรตัน   
ราชประโคน 

ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมุง
ผลสัมฤทธ์ิกับประสิทธิผลการบริหารงาน
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย  
เขต 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 
(Proceedings 532-540)  
วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

0.20 

นางสาวสุพัตรา  กุสิรมัย ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการโครงการโรงเรยีนสุจริต ของ
โรงเรียนตนแบบและโรงเรียนเครอืขายใน
จังหวัดบุรีรมัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 
(Proceedings 631-641)  
วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

0.20 

นางสาวสุพรรณี  แจมใส แนวทางในการสงเสรมิการนำ e-DLTV 
มาใชในการจัดการศึกษาของผูบรหิาร
สถานศึกษาและครูของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย เขต 2 

การประชุมวิชาการนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา 
(Symposium) ครั้งท่ี 10 
ประจำป2561 (Proceedings ไม
ระบุเลขหนา)  
วันท่ี 24 มีนาคม 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

0.20 
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ชื่อผูสำเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน 
แหลงเผยแพร 

(ช่ือวารสาร/การประชุมวิชาการ  
วันเดือน ปท่ีตีพิมพ) 

คาน้ำหนัก 

นางสาวสุวิมล  สิทธิมงคล บทบาทการสงเสริมการทำวิจัยในช้ันเรียน
ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีา เขต 7 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561 
(Proceedings 1422-1449)  
วันท่ี 28 เมษายน 2561  
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

0.20 

นายธนิต  เยี่ยมรัมย สภาพการดำเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2561 
(Proceedings 990-1002)  
วันท่ี 28 เมษายน 2561  
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

0.20 

นายแดง  ช่ืนในจิตร สภาพการบริหารความมีวินัยในตนเอง 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 
(Proceedings 727-737)  
วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

0.20 

นายคมสรร  บุญประโคน การดำเนินงานการบริหารการจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู” ของ
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 
(Proceedings 673-682)  
วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 

มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

0.20 

นายนิวัฒน  โสพันนา กลยุทธการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย เขต 
4 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2561 
(Proceedings 663-672)  
วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย 

0.20 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร (5/23) X 100 = 21.74 %) 2.72 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 23 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนน 

การประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จ
การศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีไดรับ          
การตีพิมพหรือเผยแพร 

28.10% 4 คะแนน    คะแนน ไมบรรล ุ
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หมวดท่ี 4 ขอมลูผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน 
ในหลักสูตรขอมลูผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 - 2 /ปการศึกษา 2561 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษาท่ี 
/ปการศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 
A B+ B C

+ 
C D+ D F I S ลงทะเบียน สอบ

ผาน 
1066301 หลักและทฤษฎี
ทางการศึกษาและการเรียนรู 
3(2-2-5) 

1/2561 - - - - - - - - - 7 7 7 

1066401การบริหารงาน
วิชาการ 3(2-2-5) 

1/2561 7 5 - - - - - - - - 12 12 

1055101  ภาษาอังกฤษ
สำหรับบัณฑติศึกษา 
3(2-2-5)   

1/2561 - - - - - - - - - 11 11 11 

1066901  วิทยานิพนธ 6 1/2561 - - - - - - - - - 12 12 12 

1066302  หลักและทฤษฎี
การบริหารการศึกษาสมยัใหม 
3(2-2-5)  

1/2561 20 9 11 - - - - - - - 20 20 

1066305 นโยบายและการ
วางแผนการศึกษา 3(2-2-5) 

1/2561 6 8 6 - - - - - - - 20 20 

1555101 ภาษาอังกฤษ
สำหรับบัณฑติศึกษา 

1/2561 - - - - - - - - - 20 20 20 

4125101 คอมพิวเตอร
สำหรับบัณฑติศึกษา 3(2-2-5) 

1/2561 - - - - - - - - - 20 20 20 

1066201 ภาวะผูนำทางการ
บริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

2/2561 5 11 4 - - - - - - - 20 20 

1066102 สัมมนาการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา  
3(2-2-5) 

2/2561 14 5 1 - - - - - - - 20 20 

1066101 การประกัน
คุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

2/2561 9 11 - - - - - - - - 20 20 

1066801 การฝก
ประสบการณวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา 1 3(135) 

2/2561 20 - - - - - - - - - 20 20 

1066901 วิทยานิพนธ 3 2/2561 - - - - - - - - - 20 20 20 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานท้ังหมดท่ีทำให
หลักสตูรมคีวามทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ระบบและกลไก (P) 
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  มีการประชุมวางแผน 
เพ่ือพัฒนาหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสูตรเปนกรอบแนวปฏบัิติ  โดยสาขาวิชา 
ไดพิจารณาวางระบบและกลไก ดงัน้ี  
     1. สำรวจสภาพและความตองการของผูเรยีน  และผูใชบัณฑิต 
     2. ศึกษาบริบทของสังคม  เศรษฐกิจการเมืองและนโยบายการจัดการศึกษาท่ีสงผล
กระทบตอการจัดการเรียนการสอน 
     3. ศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  และขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
     4. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร 
     5. ออกแบบรายวิชาใหมีความสอดคลองกับหลักสตูร  สาระความรูตามขอบังคับ 
ของคุรุสภา และ 
     6. วิพากษหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิ 
     7. เสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการกลั่นกรอง  สภาวิชาการ  สภามหาวิทยาลัย คุรสุภา  
และสกอ.   
การนำไปสูการปฏิบัติ (D) 
      1. การประชุมวางแผนเพ่ือพัฒนาหลักสตูร  โดยกำหนดผูรับผดิชอบ 
     2. การสำรวจความตองการของผูเรียน ผูใชบัณฑิต ศึกษาบริบทของสังคม เศรษฐกิจ
การเมอืงและนโยบายการจดัการศึกษาท่ีสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอน ศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ   
     3. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร 
     4. คณะกรรมการประชุมยกรางหลักสูตร โดยการออกแบบหลักสูตรและกำหนดสาระ
รายวิชาในหลักสูตร ใหสอดคลองกับขอบังคับของคุรุสภาและผลการศึกษาสภาพและ 
วิเคราะหบริบท โดยมสีาระรายวิชาตามหลักสตูร คอื 1) หมวดวิชาสมัพันธ เพ่ือใหนักศึกษามี
ความรูดานวิทยาการวิจัยและสถิตริวมถึงกฎหมายทางการบริหารการศึกษา 2) หมวดวิชา
เฉพาะดานท่ีกำหนดเปนวิชาบังคบัและวิชาเลือก ซึ่งเนนการบรหิารการศึกษาสมัยใหม รองรับ
การเปลีย่นแปลงทางการศึกษา สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี 3) หมวดวิชาเสรมิ
ทางวิชาชีพการศึกษา ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 4) รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา ท่ีชวยสรางโอกาสในการเสริมสรางความรูและทักษะปฏิบัติการบริหาร
สถานศึกษาและการบริหารการศกึษา และ 5)  รายวิชาวิทยานิพนธ เปนการศึกษาคนควา 
หาคำตอบในการแกปญหาและการพัฒนาใหเกิดองคความรูใหมทางการบริหารการศึกษา   
     ท้ังน้ีไดปรับเน้ือหารายวิชาใหทันสมัย มีการแสดงผลการเรียนรูท่ีชัดเจน สอดคลองกับ
ความกาวหนาในวิชาชีพและความตองการของผูใชบัณฑิต ตรงกับสาระความรูตามมาตรฐาน
คุรุสภาดวย 
     5. การตรวจสอบหลักสูตร โดยเชิญผูทรงคณุวุฒิท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาจำนวน 5 ทาน ไดวิพากษหลักสตูร  เพ่ือใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

 
1. รายงานการประชุม 
  
2.  มคอ.2 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ของหลักสูตรและสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษา (TQF) ซึ่งไดปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  ผานการพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสตูรในระดับมหาวิทยาลยั และนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สกอ. และครุุสภา 
ตามลำดับ 
     6. ปรับปรุงและพัฒนาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการอยางตอเน่ือง และคุรสุภา 
ไดมีหนังสือใหผูรบัผิดชอบหลักสตูรไปรายงานช้ีแจงตามมาตรฐานการผลิต 
การประเมินกระบวนการ (C) 
     หลังจากไดดำเนินการพัฒนาออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสตูรแลว ไดมี
การประเมินกระบวนการดำเนินงานในแตละข้ันตอน  พบวามีประเด็นปญหาท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติท่ีตองนำมาปรับปรุงแกไขกระบวนการ  เพ่ือใหการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสำเร็จ
ตามท่ีตองการ  โดยดำเนินการดังน้ี 
     1. เสนอผลการการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตอการประชุมอาจารยประจำสาขาวิชาให
ทราบอยางตอเน่ือง  และมีการพิจารณากระบวนการดำเนินงานถึงปจจัยท่ีทำใหผลการ
ดำเนินงานสำเร็จ  และปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดำเนินงาน และไดมอบหมายใหอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดวิเคราะหและประเมินกระบวนการทำงาน 
     2. อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูรเสนอผลการประเมินตอท่ีประชุม พบวาการดำเนินการ
พัฒนาหลักสตูรเกิดความลาชา เน่ืองจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดดำเนินการยกราง
หลักสตูรเรียบรอยแลว แตตอมาภายหลังคุรสุภาไดออกขอบังคับวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ   
ป 2556  จึงทำใหหลักสูตรตองมาปรับสาระความรูใหสอดคลองกับขอบังคับดังกลาว  แตได
วิเคราะหวาประเด็นดังกลาวเปนปญหาท่ีไมสามารถควบคมุได  แตปญหาหลักอีกประการคือ
ข้ันตอนการตรวจสอบจากผูทรงคณุวุฒิ  พบวา  คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรตองการให
หลักสตูรมคีวามหลากหลาย  ทันสมัย  จึงไดนำหลักสูตรสงไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู
ความสามารถ จำนวน 5 ทาน  ซึ่งมีภูมลิำเนาท่ีไกลกัน  จึงทำใหการติดตอประสานงาน และ
การดำเนินการวิพากษหลักสูตรลาชา  
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน (A) 
     จากผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน ดังกลาว ไดนำมาปรับปรุงกระบวนการคือ 
ข้ันตอนการตรวจสอบหลักสตูรและสาระรายวิชาหลักสูตร มีข้ันตอนกระบวนการท่ีตอง
วิพากษหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิ  จึงไดแกปญหาโดยการสงหลักสตูรไปใหผูทรงคุณวุฒิท่ี
มหาวิทยาลยัไดวิพากษ  แลวคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดเดินทางไปรวมประชุมวิพากษ 
รวมกับผูทรงคุณวุฒิท่ีมหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 
 
ผลจากการปรับปรุงใหเห็นอยางเปนรูปธรรม 
 หลังจากท่ีปรับข้ันตอนการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ  พบวา  ไดสาระความรูจาก
ผูทรงคุณวุฒิท่ีสามารถนำมาปรับหลักสตูรใหมีความทันสมัย  โดยไดเพ่ิมประสบการณ
วิชาชีพการบริหารการศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑของคุรสุภาเพ่ือขอรับใบประกอบ
วิชาชีพผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา 
 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนา 
      คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ไดปรับปรุงหลักสตูรตามมาตรฐานสาระความรูตาม
ขอบังคับของคุรุสภา พ.ศ. 2556  ซึ่งดำเนินการเรียบรอยแลวในปการศึกษา 2559  
โดยหลักสตูรไดรับทราบจาก สกอ. แลว เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ  2560 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 
ระบบและกลไก (P) 
     ข้ันตอนการพิจารณาหัวขอวิทยานิพนธ  ดังน้ี 
     1. นักศึกษาเสนอหัวขอวิทยานิพนธ 
     2. อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปรวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาสัมมนาวิทยานิพนธตรวจสอบ
ความถูกตองหัวขอวิทยานิพนธ 
     3. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติหัวขอ 
     4. แจงผลการพิจารณาไปยังคณะครุศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยตามลำดับ 
 

การนำไปสูการปฏิบัติ (D) 
     1. หลักสูตรแจงอาจารยท่ีปรกึษาท่ัวไปของหมูเรียน  เพ่ือแจงนักศึกษาใหเสนอหัวขอ
วิทยานิพนธในภาคการศึกษาท่ี  3   
     2. นักศึกษาเสนอหัวขอวิทยานิพนธตามแบบฟอรมของบัณฑิตวิทยาลัย 
     3. อาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปตรวจสอบความถูกตองของหัวขอวิทยานิพนธ 
     4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ  โดยเปน
ประเด็นการวิจัยท่ีเหมาะสมกับ ปรัชญา วิสัยทัศน จดุมุงหมายของหลักสูตรโดยตองมีเน้ือหา
สาระท่ีครอบคลมุสาระการเรียนรูในรายวิชาและการเลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับการวิจัย
และระดับการศึกษา รวมท้ังหัวขอวิทยานิพนธตองเปนประเด็นรวมสมัยและสนองความ
ตองการของสังคม 
     5. เมื่อประชุมพิจารณาและอนุมัติแลว ไดแจงผลตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือออกคำสั่งแตงตั้ง
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และดำเนินการใหคำปรึกษาตอไป 
การประเมินกระบวนการ (C) 
     จากการดำเนินงานตามกระบวนการพบวา  ข้ันตอนการตรวจสอบความถูกตองของ
หัวขอวิทยานิพนธมีความลาชา เน่ืองจากอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปเพียงคนเดียวตองดูแล
นักศึกษาท้ังหมูเรียน 
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน (A) 
     หลักสูตรไดนำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร  เพ่ือลดความลาชาใน
การตรวจสอบความถูกตองของหัวขอวิทยานิพนธ  โดยจัดใหมีอาจารยผูสอนรายวิชา 
สัมมนาวิทยานิพนธไมนอยกวา 3 คน ในการตรวจสอบความถูกตองรวมกันกับอาจารยท่ี
ปรึกษาท่ัวไป มติท่ีประชุมจึงมมีตริับหลักการดำเนินการดังกลาว 
ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการ 
     จากผลการดำเนินงานทำใหสามารถอนุมัตหิัวขอไดเร็วข้ึน  สงผลใหนักศึกษาสามารถ
ดำเนินการตามข้ันตอนการวิจัยตอไป 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนน 

การประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

4.00 3.00 คะแนน   คะแนน บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานท้ังหมดท่ีทำให
กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสำคัญ 
กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
การกำหนดผูสอน 
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ใหความสำคญักับการ วางระบบผูสอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  โดยมีกระบวนการดำเนินการดังน้ี 
ระบบและกลไก (P) 
     ไดนำขอประเมินในรอบท่ีแลวมารวมกันวิเคราะหและกำหนดแนวทางการพัฒนาโดยมีการประชุมวางแผน
อาจารยประจำหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา เพ่ือจัดทำและวิเคราะหระบบ
และกลไกการกำหนดผูสอน  ซึ่งประกอบดวย  
     1. สาขาวิชากำหนดแผนการเรียนตาม มคอ.2 
     2. ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาอาจารยผูสอน 
     3. จัดสงรายช่ืออาจารยผูสอนตอคณบดบัีณฑติวิทยาลยั 
     4. บัณฑิตวิทยาลัยนำสงรายช่ือตอสภาวิชาการ 
     5. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
     6. นักศึกษาประเมินผลการสอน 
     7. นำผลการประเมินการสอนของอาจารย เสนอตอท่ีประชุมสาขาวิชา  
การนำไปสูการปฏิบัติ (D) 
     คณะกรรมการบริหารหลักสตูร  ไดนำระบบและกลไกมาปฏิบัตติามข้ันตอนโดยการจัดประชุมพิจารณา
กำหนดอาจารยผูสอนโดยในแตละภาคการศึกษาจะกำหนดใหอาจารยแตละทานสอนตามความสามารถและ
ความเช่ียวชาญของแตละคน  ท้ังน้ีไดกำหนดใหแตละรายวิชาจะตองมีอาจารยสอนไมเกิน 3  คน  และใน 1 
ภาคการศึกษาสอนไมเกิน 3 รายวิชา 
การประเมินกระบวนการ (C) 
     การประเมินกระบวนการกำหนดผูสอนจะกระทำหลังจากสิ้นภาคการศึกษา  โดยการกำหนด 
เขาวาระการประชุมเพ่ือทราบ  หากมีประเด็นท่ีพบปญหาจะนำเขาสูเรื่องพิจารณาเพ่ือนำไปสูการปรบั
กระบวนการทำงาน และการกำหนดอาจารยผูสอนในครั้งตอไป  ผลการประเมินในปการศึกษา 2559  
โดยรวมพบวา มีปญหาเก่ียวกับการกำหนดการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยท่ีสงผลกระทบตอการสอน  
บางครั้งอาจารยตองเลื่อนการสอนเพ่ือใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย 
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน (A) 
     จากผลการประเมินกระบวนการจัดอาจารยผูสอน  ทำใหสาขาตองจัดปฏิทินใหสอดคลองกับ 
พันธกิจโดยรวมของมหาวิทยาลยั  และวางแผนกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน ใหครบทุกโครงการ จึงทำใหไมสงผล
ตอการกำหนดตัวผูสอน  กรณีท่ีอาจารยไปราชการสาขาไดจดัอาจารยผูสอนไวอยางนอยจำนวน 2 คนตอ
รายวิชา จึงทำใหอาจารยสามารถสลับช่ัวโมงการสอนได  
 
การกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 มคอ.4) 
ระบบและกลไก (P) 
 คณะกรรมการประจำสาขาวิชา  ไดประชุมเพ่ือวางแผน (P)  ในการกำหนดระบบในการสงและตดิตาม 
มคอ. 3 โดยกำหนดระบบดังน้ี 
 1. สาขากำหนดรายวิชาตาม มคอ. 2 

 
1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
 
2. คำสั่งแตงตั้งอาจารย 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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ผลการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
 2. แจงกำหนดการสง มคอ.3 มคอ. 4 
 3. สาขาวิชาเก็บรวบรวม 
 4. สาขาวิชาติดตามกรณียังไมสงภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
 5. สาขาวิชาประชุมเพ่ือพัฒนา  ปรับปรุง มคอ.3 มคอ. 4 
การนำไปสูการปฏิบัติ (D) 
     ในการประชุมกอนเปดภาคเรยีนไดมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยประธานสาขาไดแจงให
อาจารยประจำวิชาแตละทานไดทราบวาตองสง มคอ.3 มคอ. 4 กอนเปดภาคเรียน  อาจารยดำเนินการจัดทำ 
มคอ.3มคอ. 4ท้ังน้ีใหแตละทานไดสงท่ี เลขานุการขของหลักสูตร หากพบวา มีอาจารยทานใดยังไมสง จะมีการ
แจงใหอาจารยทานน้ันทราบโดยผาน line  กลุมของสาขาวิชา และจะแจงดวยวาจากอน  หากไมสงทางสาขา
จะมีหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษร  ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2561 พบวา อาจารยทุกทานสง มคอ. 
3 มคอ. 4 ตามระยะเวลาท่ีกำหนด  เมื่อครบแลวเจาหนาท่ีจะเปนผูสำเนาเพ่ือใหอาจารยไดแจงนักศึกษา ใน
การเขาสอนช่ัวโมงแรกของแตละรายวิชา   
การประเมินกระบวนการ (C) 
 สาขาวิชาไดทบทวนกระบวนการดำเนินงาน  พบวาระบบท่ีกำหนดไวมีความชัดเจน  ไมถือวาเปนภาระ
ของอาจารยและเจาหนาท่ี แตพบวา  ในตารางแบบรายงานและสรปุผลน้ัน  เจาหนาท่ียังไมลงรายละเอียดของ
วันท่ีท่ีสง  จึงแจงใหปรับเปลี่ยนเพ่ือใหกระบวนการชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน (A) 
     ไดมีการทวนสอบในการประเมินรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพการบริหาร โดยใหมสีวนรวมจาก
ผูบริหารการศึกษาและผูบรหิารสถานศึกษาเขามามสีวนรวมในการประเมินมากยิ่งข้ึน 
ผลการจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
 จากกระบวนการท่ีกำหนด  ทำใหสามารถจัดสง มคอ.3 มคอ. 4 ทันตามกำหนดทุกรายวิชา 
 
การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 
ระบบและกลไก (P) 
     คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ไดรวมจัดประชุมกับบัณฑติวิทยาลัย กำหนดระบบและกระบวนการ จนมี
ระบบการกำกับติดตามการทำวิทยานิพนธ ท่ีประกอบไปดวยอาจารยประจำหลักสูตร/คณะกรรมการควบคุม
วิทยาพนธ  และอาจารยท่ีปรึกษา ท้ังน้ี มีกลไกในการดำเนินงานไดมีคำสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบในกระบวนการ
ดำเนินงาน โดยระบุภาระหนาท่ีรบัผิดชอบอยางชัดเจน  
การนำไปสูการปฏิบัติ (D) 
      คณะกรรมการบริหารหลักสตูร ไดดำเนินการตามระบบ การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธในระดับ
บัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร โดยอาจารยประจำหลักสูตร/
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ประชุมเพ่ือพิจารณาเกณฑการเลือกหัวขอท่ีเก่ียวของกับสาขา  
กรอบความรู สถิติท่ีใชในการทำวิทยานิพนธ  จากน้ัน ประธานหลักสูตรไดแจงเกณฑการทำวิทยานิพนธให
นักศึกษาทราบเพ่ือดำเนินการจัดทำขอเสนอวิทยานิพนธ เมื่อนักศึกษาเสนอหัวขอวิทยานิพนธแลว ประธาน
สาขานำเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการสาขาเพ่ือประเมินหัวขอ และสถิติท่ีใช เสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงเพ่ือใหอยูในกรอบของแนวคิดทางการบริหารการศึกษา แจงผลสรุปไปยังนักศึกษาเพ่ือใหปรับปรุง
หัวขอวิทยานิพนธ ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาตอไป 
การประเมินกระบวนการ (C) 
 หลักสตูรประเมินกระบวนการการควบคุมหัวขอวิทยานิพนธ  โดยประเมินหัวขอการวิจยัของนักศึกษา
สอดคลองหรือสัมพันธกับความเช่ียวชาญของอาจารยท่ีปรึกษา  ท้ังน้ีใหดูความลุมลึกและกระบวนการวิจัยท่ีมี

 



 

 
 
 

57 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
การออกแบบการวิจัยท่ีมคีวามยากเหมาะสมกับจำนวนหนวยกิตท่ีกำหนดไว  และประเมินความสำเรจ็ของการ
เปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  กรณีท่ีพบวาหากเน้ือหามีความยากและมีความจำเปนและความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางจะเสนอขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางได 
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน (A) 
 เมื่อพบวาการกำหนดหัวขอตอนเริม่ตนแลวมีเน้ือหาท่ีมีความซับซอนและตองการความเช่ียวชาญเฉพาะ
จะดำเนินการแตงตั้งอาจารยท่ีปรกึษาวิทยานิพนธรวม  ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และบางครั้งไดปรับการ
เลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับการวิจัย 
ผลท่ีเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
     กรณีแตงตั้งอาจารยท่ีมีความชำนาญเฉพาะดาน ดูแลวิทยานิพนธ  ทำใหรอยละของนักศึกษาท่ีสำเร็จ
การศึกษาทันตามระยะเวลาท่ีกำหนดในหลักสตูรเพ่ิมข้ึน 
 
การแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีมีความเชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 
    ในการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ มีการดำเนินการดังน้ี 
ระบบและกลไก (P) 
   1. เมื่อนักศึกษาทำบันทึกเพ่ือเสนอ Concept Paper ตอบัณฑติวิทยาลัยแลว  บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ดำเนินการสงรายละเอียดใหสาขาวิชาเพ่ือทราบและดำเนินการตอไป 
   2. คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรจะประชุม  และนำเรื่องการอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและแตงตั้งอาจารยท่ี
ปรึกษาเขาสูระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา  โดยการแตงตั้งวิทยานิพนธไดคำนึงถึงความรูความสามารถและความ
เช่ียวชาญของอาจารย  และคำนึงถึงภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหอยูในเกณฑตามท่ี สกอ.กำหนด 
และอาจารยท่ีปรึกษาทุกคนมคีุณสมบัตติามเกณฑท่ีกำหนด 
การนำไปสูการปฏิบัติ (D) 
   1. เมื่อท่ีประชุมพิจารณาแลว สาขาวิชาดำเนินการสงรายละเอียดการอนุมัติใหบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการ
แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
   2. บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และภาระงานอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือไมใหเกินเกณฑท่ีกำหนด  
   3. เมื่อบัณฑิตแตงตั้งแลวเสร็จ จะแจงใหทางสาขาวิชาทราบเพ่ือดำเนินการใหคำปรึกษาตอไป  และหากพบ
ปญหา  สาขาวิชาจะนำมาหารือและปรับปรุงตอไป  
 
การประเมินกระบวนการ (C) 
  การประเมินกระบวนการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  พบวา  จากการแตงตั้งอาจารยท่ีปรกึษา
วิทยานิพนธ  หลักสูตรไดคำนึงถึงสัดสวนจำนวนอาจารยกับนักศึกษาท่ีลงทะเบียน ใหเหมาะสม   
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน (A) 
   จากปญหาท่ีพบสัดสวนการควบคุมวิทยานิพนธของอาจารยไมไดตามเกณฑ  หลักสูตรจึงเสนอวิธีแกปญหา 
คือ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอเพ่ิมอาจารยประจำหลักสูตรใหสามารถควบคุมวิทยานิพนธได และจัดทำ
แผนพัฒนาการทำวิทยานิพนธแกนักศึกษา ผลจากการนำผลการประเมินกระบวนมาใชเห็นผลชัดเจนวา
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาไมเกินเกณฑท่ีกำหนด  
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ผลการดำเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
การชวยเหลือกำกับติดตามในการทำวิทยานิพนธและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
ระบบและกลไก (P) 
   คณะกรรมการบริหารหลักสตูรไดมีการประชุมและวางแผนการชวยเหลือกำกับติดตามในการทำวิทยานิพนธ
และการตีพิมพผลงานของนักศึกษา  โดยใชประกาศเรื่องการทำวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลยัเปนแนวทาง
ในการชวยเหลือกำกับติดตาม 
การนำไปสูการปฏิบัติ (D) 
   1. นักศึกษาตองรายงานความกาวหนาในการทำวิจัยแกอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธทุกเดือน 
   2. อาจารยท่ีปรึกษารายงานความกาวหนาของนักศึกษาแกกรรมการผูรับผิดชอบหลักสตูร ซึ่งมีการประชุม
ปกติเฉลีย่เดือนละ 1 ครั้ง 
   3. ในกรณีท่ีนักศึกษาบางคนขาดการตดิตอกับอาจารยท่ีปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาตองแจงกรรมการบริหาร
หลักสตูร  เพ่ือพิจารณาและจะทำบันทึกแจงเตือนอยางเปนทางการถึงนักศึกษา 
ใหรายงานความกาวหนาหรือหาทางชวยเหลือนักศึกษาในกรณีท่ีมีปญหาตองการความชวยเหลือ 
  4. หลักสูตรสนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยโดยใหนักศึกษาจดัทำบทความวิจัยในชวงท่ีกำลังทำ
วิทยานิพนธ  โดยสามารถนำผลการวิจัยบางสวนไปนำเสนอในท่ีประชุมวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ 
   5. อาจารยท่ีปรึกษาสนับสนุนใหนักศึกษาทำบทความวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติหรือวารสารในประเทศท่ีไดรับการรับรองจาก สกอ. 
การประเมินกระบวนการ (C) 
   จากผลการดำเนินการตามกระบวนการ  ทำใหนักศึกษาสามารถทำวิทยานิพนธไดแลวเสร็จในแตละข้ันตอน
ตามระยะเวลาท่ีกำหนดตามสัญญาท่ีไดจัดทำข้ึนระหวางอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธกับนักศึกษาและมี
จำนวนการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการและนำเสนอในระดบันานาชาติไดมากข้ึน ซึ่งบัณฑติวิทยาลัยได
จัดทำขอมูลวารสารวิชาการ TCI ฐาน 1 และ 2 แจงนักศึกษา  อีกท้ังมีคณาจารยชวยดูแลบทความภาษาไทย-
อังกฤษดวย 
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน (A) 
   สนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาไดนำเสนอบทความในระดับชาติและนานาชาติใหมากข้ึน  โดยวางแผนในรอบป 
2561 จัดโครงการนำนักศึกษาเขารวมงานการนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  เพ่ือสราง
เสรมิความรูและประสบการณการตีพิมพเผยแพรผลงานใหกับนักศึกษาดวย 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนน 

การประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

3.00 3.00 คะแนน   คะแนน บรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 
 ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานท้ังหมดท่ีสะทอน
สภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินท่ีเช่ือถือได ใหขอมูลท่ีชวยใหผูสอนและผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ระบบและกลไก (P) 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มีระบบ การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ   ดังน้ี 
   1. นำขอเสนอแนะของการประเมินในรอบปท่ีผานมา รวมกันพิจารณาหาความเปนไปได 
   2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาเพ่ือดำเนินการจดัทำระบบ 
   3. ดำเนินการจัดทำระบบและแจงใหคณาจารยทราบ 
   4. ประเมินระบบ 
การนำไปสูการปฏิบัติ (D) 
   1. แตละรายวิชาใหตรวจสอบ Curriculum mapping ท่ีกำหนดไว และพิจารณาวา
หลังจากการจดัการเรียนรูแลวไดมคีวามสอดคลองและครบถวนหรือไม 
   2. ประชุมแตงตั้งผูรับผิดชอบ  และแจงใหคณาจารยดำเนินการจดัทำ มคอ 3 ให
สอดคลองกับผลการเรยีนรูท่ีพึงประสงค  
   3. คณาจารยดำเนินการสอน  และประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานท่ีกำหนด  
โดยใหสอดคลองกับ มคอ. 2   
   4.  คณาจารยจัดทำ มคอ. 5 หลังจากสิ้นภาคการศึกษา   
   5.  เมื่อครบหน่ึงปการศึกษา ผูรับผิดชอบจดัทำ มคอ. 7  
   6 . คณาจารยท่ีรับผิดชอบออกแบบการดำเนินการท้ังระบบ  โดยวิเคราะหประเด็น 
ท่ีตองดำเนินการทุกตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐาน TQF 
   7. ผูรับผิดชอบรายงานผลตอคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
   8.  สะทอนผลการดำเนินการเพ่ือการนำไปสูการพัฒนาและปรับปรุงตอไป 
การประเมินกระบวนการ (C) 
   1. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาไดดำเนินการไปในระหวางการ
จัดการเรียนการสอน และการจดัการเรยีนการสอนเสร็จสิ้นท้ังน้ีมีคณะกรรมการจัดทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิรายวิชาท่ีพบวารายวิชาน้ันมีผลการเรียนของนักศึกษาไมเปนไปตามเกณฑ หรือ
การตรวจสอบจากการรายงาน มคอ. 5/มคอ.6 ของอาจารย 
   2. การประเมินผลน้ันไดกำหนดเกณฑการประเมินผลรวมกับผูเรียน  โดยใหน้ำหนัก
องคประกอบใหสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา  มีการตรวจสอบผลการเรยีนโดยเนนให
คณาจารยประเมินตามสภาพจริง  มีความโปรงใส 
   3. การตัดเกรดไดแจงใหนักศึกษาไดทราบและรูอยางชัดเจน  และมีการตรวจประเมินผล
การเรยีนรูของนักศึกษา โดยการสอบ Comprehensive 
   4. การประเมินผลการเรยีนรูจะเนนการกำหนดเกณฑการประเมินวิทยานิพนธ  และการ
สอบปองกัน  และมีการตรวจสอบผลการสอบท่ีไดระดับคณุภาพดีมาก  จะตองเนนใหเห็น
ผลการวิจัยท่ีเกิดประโยชนตอสังคม และสามารถนำไปแกปญหาและใชประโยชนไดจริง 
   5. จัดใหมีการทวนสอบในเน้ือหาในวิชาหลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษาสมัยใหม  
เพ่ือใหมีความทันสมัย  ซึ่งไดรับแจงจากอาจารยผูสอนแสดงจำนงขอทวนสอบเก่ียวกับ

 
 
1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
2. มคอ.3  
3. มคอ.4 
4. มคอ.5 
5. มคอ.6 
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
เน้ือหาวิชาดังกลาว โดยคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรจดัประชุมคณะกรรมการและอาจารย
ผูสอน พรอมผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา  ดำเนินการทวนสอบโดยเพ่ิมเน้ือหาวิชา
ทฤษฎีการบริหารสมัยใหม ใชในการเรยีนการสอนในรุนตอไป และมอบใหเลขานุการ
คณะกรรมการฯ แจงผูเก่ียวของเพ่ือรับทราบตอไป  
 
การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมนิหลกัสตูร (มคอ.5 และมคอ.7) 
   ในรอบการประเมินท่ีผานมา มขีอเสนอแนะในประเด็นวิเคราะห learning outcomes 
ของผูเรียนเพ่ือใชในการจัดรายวิชาหรือกิจกรรมเสรมิหลักสูตรสำหรบัผลลัพธท่ียังเห็นไม
เดนชัดในตัวผูเรียน  จึงนำมาดำเนินการดังน้ี 
ระบบและกลไก (P) 
   คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการประชุมและวางแผนการกำกับการประเมินการจัด 
การเรยีนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 และมคอ.7) รวมกับอาจารยผูสอน   
โดยการเขารับการอบรมทำความเขาใจในการจัดทำ มคอ. 5 และ มคอ. 7 ซึ่งเนนการ
วิเคราะห learning outcomes ของผูเรียน เพ่ือจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม 
ใหเกิดผลลัพธมากข้ึน  และกำหนดระยะเวลาในการสงใหสอดคลองกับคณะและ
มหาวิทยาลยักำหนด  
การนำไปสูการปฏิบัติ (D) 
   1.  อาจารยผูรับผดิชอบในรายวิชาท่ีสอนทำความเขาใจในการจดัทำ มคอ.5 และ มคอ.7 
ดวยการเขาอบรมและการประชุมท่ีคณะครุศาสตร หรือบัณฑติวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลยั 
จัดข้ึน 
   2.  จัดทำ มคอ.5 และ มคอ. 7 เนนการวิเคราะห learning outcomes ของผูเรยีน  
และสงตรงตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
การประเมินกระบวนการ (C) 
   อาจารยผูรับผดิชอบในแตละรายวิชามีความรูความเขาใจในการเขียน มคอ.5 และ มคอ.7  
ไดดีข้ึน จากการตรวจสอบประเดน็การวิเคราะห learning outcomes ของผูเรียน แกไขได
ถูกตอง  ตรงประเด็นมากข้ึน และสงครบทุกรายวิชาตามเวลาท่ีกำหนด 
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมนิ (A) 
   จากผลการประเมิน  มีขอเสนอแนะในการเขียน มคอ.5 และ มคอ.7 ใหตรงกับเกณฑการ
ประเมินมากข้ึน  โดยเนนวงจรคณุภาพ PDCA ในการรายงาน 
 
การประเมินวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 
   บัณฑิตวิทยาลยัแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธชุดเดียวกับกรรมการสอบเคาโครง
ประกอบดวยประธานกรรมการสอบสอบวิทยานิพนธ  ซึ่งเปนอาจารยผูทรงคณุวุฒิหรือ
ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานภายนอก  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม  และกรรมการสอบวิทยานิพนธท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง  โดยดำเนินการ
ตามลำดับ ดังน้ี 
ระบบและกลไก (P) 
   คณะกรรมการมีการประชุมทำความเขาใจในเกณฑการประเมินรวมกัน  กอนการประเมิน
วิทยานิพนธ  โดยกำหนดแนวทางการประเมิน ดานความถูกตอง ความเปนไปได ความ
เหมาะสม และความเปนประโยชน  ในสาขาวิชาชีพการบริหารทางการศึกษา  และกำหนด
เกณฑการประเมิน คือ ระดับยอดเยี่ยมไดคะแนน 90% ข้ึนไประดับดี 80- 89% ระดับผาน 
60-79% ต่ำกวา 60% ไมผาน   
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ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
การนำไปสูการปฏิบัติ (D) 
   ในข้ันตอนของการประเมินวิทยานิพนธของนักศึกษา  แบงเปน  3  ข้ันตอน คือ 
   1. นักศึกษานำเสนอวิทยานิพนธ ภายในเวลา  20  นาที 
   2. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซักถามความเขาใจในดานความถูกตอง ความเปนไปได 
ความเหมาะสม และความเปนประโยชนในสาขาวิชาชีพการบรหิารทางการศึกษา จากเรื่องท่ี
ทำวิทยานิพนธ  
   3. ประเมินวิทยานิพนธตามเกณฑท่ีกำหนด  โดยประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
ตองเขียนคำช้ีแจงกรณีท่ีผลประเมนิอยูในระดับไมผาน 
การประเมินกระบวนการ (C) 
   1. ผลการประเมินการจดัการเรยีนรู สอดคลองกับความมุงหมายเพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศ
ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาสามารถนำผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรยีนรูและสะทอนผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวังของ
หลักสตูร 
   2. ผลงานการวิจัย  ทุกผลงานสามารถสะทอนดานความถูกตอง ความเปนไปได ความ
เหมาะสม และความเปนประโยชน  ในสาขาวิชาชีพการบริหารทางการศึกษา   
   3. บัณฑิต  ไดรับการยกยองจากหนวยงานตนสังกัดหรือองคกรท่ีปฏิบัติงานวาเปนผูมี
ความรูความสามารถ ในสาขาวิชาท่ีสำเร็จไดเปนอยางด ี
   สวนดานท่ีเปนขอบกพรองจากการประเมินวิทยานิพนธของนักศึกษา  พบวา  นักศึกษา
นำเสนอวิทยานิพนธไมชัดเจน  มกีารอานตามท่ีบันทึกไว  ทำใหขาดความเปนธรรมชาต ิ
และความไมนาเช่ือถือในกระบวนการทำวิทยานิพนธ   
การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน (A) 
   จากปญหาการนำเสนอวิทยานิพนธของนักศึกษา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึง
วางแผนจะจัดโครงการอบรมการนำเสนอผลงานและการเขารวมการนำเสนอผลงานท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติใหกับนักศึกษาระหวางเรียนดวย 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนน 

การประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

5.3 การประเมินผูเรียน 4.00 3.00 คะแนน       คะแนน ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลการดำเนินงาน 
 ประเมินตนเองได 4 คะแนน โดยมีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 
เทากับรอยละ 100   เทียบคะแนนการประเมินไดเทากับ  5  คะแนน ดังน้ี  

ดัชนีตัวบงชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินงาน 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

(1) อาจารยประจำ
หลักสตูรอยางนอยรอย
ละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสตูร 

1.1 มีอาจารยประจำหลักสตูรท้ังสิน้ 5 คน 
1.2 มีการจัดประชุม 8 ครั้ง ในรอบป 
การศึกษา  2561 ดังน้ี 
   1) ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 สิงหาคม 2561 มี
ผูเขารวมประชุม  5 คน คิดเปนรอยละ 
100 
   2) ครั้งท่ี 2 วันท่ี 19  กันยายน 2561 มี
ผูเขารวมประชุม  5 คน คิดเปนรอยละ 
100 
   3) ครั้งท่ี 3 วันท่ี 18 ตุลาคม  2561 มี
ผูเขารวมประชุม  4 คน คิดเปนรอยละ 
80 
   4) ครั้งท่ี 4 วันท่ี 6  ธันวาคม 2561 มีผู
ประชุม  4 คน คิดเปนรอยละ 80 
   5) ครั้งท่ี 5 วันท่ี 28  มกราคม  2562 
มีผูเขารวมประชุม  4 คน คิดเปนรอยละ 
80 
  6)  ครั้งท่ี 6 วันท่ี 25  มีนาคม  2562 มี
ผูเขารวมประชุม  5 คน คิดเปนรอยละ 
100 
   7) ครั้งท่ี 7 วันท่ี  23  เมษายน  2562 
มีผูเขารวมประชุม  5 คน คิดเปนรอยละ 
100 
   8) ครั้งท่ี 8 วันท่ี  30  พฤษภาคม  
2562 
มีผูเขารวมประชุม 5 คน คิดเปนรอยละ 
100 
 

  1. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประจำหลักสตูร 
 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำหลักสตูร 
 

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสตูร ตามแบบ  
มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

[   ] กรณีมี มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 สอดคลองกับ มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 ไมสอดคลองกับ มคอ.1 
 
[ / ] กรณไีมมี มคอ.1 
      [ / ] มคอ.2 สอดคลองกับประกาศ 

TQF 

 
 
 
 
 

  
1.  ประกาศ TQF 
 
2.  มคอ.2   
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ดัชนีตัวบงชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินงาน 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

      [   ] มคอ.2 ไมสอดคลองกับ
ประกาศ TQF 

(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษา 
ใหครบทุกรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา  
(มคอ. 3 มคอ. 4) 
1.จำนวนรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคเรียนท่ี  
1 ปการศึกษา 2561 มีจำนวน 8 รายวิชา 
และ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
มี 5 รายวิชา  
  2.  จำนวนผลการดำเนินการของ
รายวิชาท่ีสง มคอ.3 ภายใน 30 วัน กอน
วันเปดภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศกึษา 
2561 มีจำนวน 8 รายวิชา และภาคเรียน
ท่ี 2 ปการศึกษา 2561 สง มคอ.3  มี 
จำนวน 4 รายวิชา และสง มคอ.4  มี 
จำนวน 1 รายวิชา 

  -ตารางเรยีนรายวิชาท่ีระบุใน
แผนการศึกษาตามท่ีระบุใน  
 
 
 
 

(4) จัดทำรายงานผล
การดำเนินการของ
รายวิชา และรายงานผล
การดำเนินการ 
ของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา 
ท่ีเปดสอนใหครบ 
ทุกรายวิชา 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
(มคอ. 5 มคอ. 6) 
1.  จำนวนผลการดำเนินการของรายวิชา
ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 มี 
จำนวน 8 รายวิชา และภาคเรียนท่ี 2          
ปการศึกษา 2561 มีจำนวน 5 รายวิชา 
2.  จำนวนผลการดำเนินการของรายวิชา
ท่ีสง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอน ภาคเรียนท่ี 1  
ปการศึกษา 2561 มีจำนวน 7 รายวิชา  
และภาคเรยีนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 สง 
มคอ.5  มี จำนวน 4 รายวิชา และสง 
มคอ.6  มี จำนวน 1 รายวิชา 

  - รายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5 มคอ. 6) 
 
 
 
 
 
 

(5) จัดทำรายงานผล
การดำเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปการศึกษา 

[ / ] มี มคอ.7  
[  ] ไมมี มคอ.7  
 
 
 

  -มคอ.7 
 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผล 
การเรยีนรูท่ีกำหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4  

อธิบายผลการดำเนินงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู 
-มีการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาเมื่อครบตามเน้ือหา
และตามกำหนดเวลาการจัดการเรยีนการ

  -รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำหลักสตูร 
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ดัชนีตัวบงชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินงาน 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนใน 
แตละปการศึกษา 

สอนในแตละภาคการศึกษาของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสตูร คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรประจำคณะ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรยีนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู  
จากผลการประเมิน 
การดำเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

[  / ] มีผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
[   ] ไมมีผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
[ /  ] มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาท่ี
ดำเนินการเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินในปท่ีแลว 

  - ผลการประเมิน มคอ.7 ปท่ีแลว 
 
- มคอ.7 ปท่ีประเมิน 
 
 
 
 

(8) อาจารยใหม (ถามี) 
ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำดานการ
จัดการเรียนการสอน 

[   ] ไมมีอาจารยใหม 
[ / ] มีอาจารยใหม 
อาจารยใหมไดรับการปฐมนิเทศ มีการ

จัดการสอนรวมกับอาจารยรุนพ่ีท่ีเปน 
   พ่ีเลี้ยง ท่ีจะทำหนาท่ีดูแล ใหคำปรึกษา 

แนะนำ การจัดการเรียนการสอน การ
ดูแลนักศึกษา การควบคุมวิทยานิพนธ 
และมีการสงเขารับการอบรมเทคนิค 

การเปนอาจารยท่ีปรึกษาดวย 
 

  -รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

(9)  อาจารยประจำทุก
คนไดรบัการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ
หน่ึงครั้ง 

- มีอาจารยประจำท้ังสิ้น 5 คน 
1. ดร.เผาพงษพัฒน บุญกะนันท 

ไดรับการพัฒนาเรื่องการประชุมสมัมนาทาง
วิชาการระดับชาติ และงานบริหารสัมพันธ 
ประจำป 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร 
ชลบุรีวันท่ี 26 เมษายน 2562 

2. ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร ไดรับการ 
พัฒนาเรื่อง  
      2.1 แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศในการฝก
ประสบการณวิชาชีพและกิจกรรมเสรมิสราง
ความเปนผูบริหาร ตามหลักสูตรมหาบัณฑติ
และปรัชาดุษฎีบัณฑิต 27 มีนาคม 2562 ณ 
โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ 
     2.2 การอบรมเทคนิคการสอนในศตวรร
ท่ี 21 เพ่ือพัฒนาผูนำทางการสอน 30-31 
พฤษภาคม 2562 ณ ศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

3. ผศ.ดร.วินิรณี ทัศนะเทพไดรับการ
พัฒนา 

  -วุฒิบัตรการอบรม 
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ดัชนีตัวบงชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินงาน 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

เรื่อง ไดรบัการพัฒนาเรื่อง การเตรียมพรอม
ในการรองรับประเมินหลักสตูร (Thai 
Qualifications Register : TQR) ประจำป
การศึกษา 2561 

4. ดร.ศรีเพ็ญ  พลเดชไดรบัการพัฒนา 
เรื่อง ไดรบัการพัฒนาเรื่อง การเตรียมพรอม
ในการรองรับประเมินหลักสตูร (Thai 
Qualifications Register : TQR) ประจำป
การศึกษา 2561 
   5. ดร.กิติวัชร  ถวยงาม ไดรับการพัฒนา 
เรื่องไดรับการพัฒนาเรื่อง การเตรยีมพรอมใ
การรองรับประเมินหลักสูตร (Thai 
Qualifications Register : TQR) ประจำป
การศึกษา 2561 
- ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 5 คน 
- คิดเปนรอยละ 100 

(10) จำนวนบุคลากร
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน (ถาม)ี ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป 

[ /  ] ไมมีบุคลากรสายสนับสนุน 
 
 
 
 
 

-   

(11) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51
จากคะแนนเตม็ 5 

[ / ] มนัีกศึกษาปสดุทาย/ บัณฑิตใหม 
- จำนวนนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหม 
20 คน 
- จำนวนผูตอบแบบสอบถาม 20 คน 
- รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.60 

  -ผลการประเมินระดับ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมตีอคุณภาพ
หลักสตูร 
 

(12) ระดับความ 
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ท่ีมีตอบัณฑติใหม 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5 

- ระดับความพึงพอใจ 4.52 
 
 

  
 
 
 
 
 

วิธีการคำนวณ 
(1) จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีดำเนินการไดจริง 
= 11  ขอ 



 

 
 
 

66 

ดัชนีตัวบงชี้ (KPI) 
ผลการดำเนินงาน 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

(2) จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ีตองดำเนินการในปการศึกษา 2561 

= 11  ขอ 

(3) รอยละของผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ีการดำเนินงานหลักสตูรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100 = 5 

= 100% 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนน 

การประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แหงชาติ 

95% 
 

5.00     คะแนน บรรล ุ

 
 

การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 

รหัสและชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ความไมปกติท่ีพบ 
- - - 

 
 

การดำเนินการตรวจสอบ สาเหตุท่ีทำใหผิดปกติ และมาตรการแกไข 

การดำเนินการตรวจสอบ สาเหตุท่ีทำใหผิดปกติ มาตรการแกไข 
- - - 

 

การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา  
รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไมไดเปดสอน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาและภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดำเนินการ  
- - - 

 

การแกไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน  
รายวิชา สาระหรือหัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีการแกไข 

- - - - 
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หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธผิล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหา 

ในอนาคต 

- - - 
 
 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับ
มากที่สุด โดยภาพรวมผลการดำเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จำเปนตอการเรียน               
การสอนและสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 
 

ผลการดำเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

       ระบบการดำเนินงานจัดหาสิง่สนับสนุนการเรียนรูของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะทำงานรวมกับ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งมหาวิทยาลยัฯ มรีะบบการบริหารจัดการแบบศูนยรวม  
โดยมสีิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจดัการเรียนการสอน ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ  
เปนหนวยงานหลักในการจัดหาทรพัยากรการเรียนรู โดยใหอาจารยประจำหลักสตูรสาขาวิชามสีวนรวมใน 
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เขารวมประชุมการคดัเลือกทรัพยากรการเรียนรูพรอมสงรายการเพ่ือ 
ดำเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดขุองมหาวิทยาลัยดวยการใหประธานสาขาวิชาไปมสีวนรวมในการคดัเลือก 
หนังสือ สื่อการเรียนการสอนท่ีตรงกับความตองการของหลักสตูรและสาขาวิชา จากน้ันจะมีการประชุมใน 
สาขาวิชาถึงการไดรับการสนับสนุนเพียงพอ เหมาะสมและตรงกับความตองการมากนอยเพียงใด ซึ่งในรอบ 
ปการศึกษา 2561 ไดรับความพึงพอใจในดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตอการเรียนการสอนของอาจารย  
เทากับ 4.54 อยูในระดับมาก และนักศึกษามีความพึงพอใจเทากับ 4.77 อยูในระดับมากท่ีสุด 
 

ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของสาขาวิชา 
รอบปการศึกษา 2561 

อาจารย 
5 คน 

นักศึกษา 
20 คน 

ดานสื่อ/อุปกรณและอุปกรณการเรียนการสอน 4.47 4.78 
ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 4.52 4.84 
ดานการใชบริการดานวิชาการ 4.51 4.77 
ดานการใหบริการท่ัวไป 4.66 4.71 

เฉลี่ย 4.54 4.77 
 
      หลักสูตรฯ ไดจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไวบริการ ในรอบปการศึกษา 2561 มีรายละเอียด ดังน้ี 
           ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน  
หองเรียน หองปฏิบัติการ ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกหรือ 
ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ   ตำรา สิ่งพิมพ วารสาร  
ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรยีนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลาน้ีตองมีปริมาณเพียงพอและ 
มีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาและอาจารย 

หนังสือเชิญ
ประชุมรวม
จัดหา
ทรัพยากร
การเรยีนรู 
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ผลการดำเนินงาน 
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ 

1. ระบบดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรเพ่ือใหมี 
สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
    1.1 มีระบบ มีกลไก 
         หลักสูตรฯ มีข้ันตอนระบบดำเนินการของหลักสูตรฯ โดยการมีสวนรวมของอาจารย 
ประจำหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งสามารถเขียนอธิบายดวยแผนผังข้ันตอนระบบ 
การดำเนินงานไดดังน้ี  

 มหาวิทยาลยัจัดสรรงบประมาณ คณะจดัสรรงบประมาณหลกัสูตรดำเนินการจัดสรร
งบประมาณ (งบประมาณแผนดิน,งบประมาณเงินรายได,คาตอบแทนใชสอยวัสดุ) หลักสูตรดำเนินการ
สอบถามความตองการครภุัณฑและวัสดุ บุคลากรรวบรวมขอมลูนำเขาท่ีประชุมอาจารยประจำหลกัสูตรเพ่ือ
พิจารณาจัดลำดับความสำคญัในการจัดซื้อ  ท่ีประชุมอาจารยประจำหลักสูตรพิจารณาอนุมตัิ บุคลากร
ดำเนินการหาใบเสนอราคาและคูเทียบจากรานคา  ผูประสานงานหลักสตูรดำเนินการจัดซื้อจดัจางและ
แตงตั้งกรรมการตรวจรับวัสดุ / ครุภัณฑ นำไปใชตามวัตถุประสงครายงานผลการปฏิบัต ิ
 
  นอกจากน้ัน หลักสูตรฯ ยังสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในการใชทรัพยากรรวมกัน โดยไดเขา
รวมประชุมหารือการใชทรัพยากรรวมกันท่ีมหาวิทยาลัยจดัข้ึน และในแตละปงบประมาณทางหลักสูตรไดมีการ
วางแผนการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภณัฑ  
             1.2 มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินการ 
          หลักสูตรฯ มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติและดำเนินการ หลักสูตรฯ ไดจดัสรรเงินและ
จัดซื้อครภุัณฑตามแผนท่ีไดวางไว มีการขอใบเสนอราคาและคูเทียบจากรานคา จัดซื้อ แตงตั้งกรรมการเพ่ือ
ตรวจสอบและตรวจรับการจดัซื้อครุภณัฑตามลำดับ  
    1.3 มีการประเมินกระบวนการ 
          หลักสูตรฯ มีครุภณัฑคอมพิวเตอรเปนครุภณัฑท่ีสำคัญท่ีสดุและใชสำหรับการเรียนการสอน 
การทำวิจัยและการทำงานตาง ๆ ในหลักสูตรฯ การไดงบประมาณในการจัดซื้อครุภณัฑคอมพิวเตอรท่ีเปนรุน
เดียวกันเปนชุดใหญหรือท้ังหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจะทำใหสามารถมีการบริหารจัดการและสลับสบัเปลี่ยน
อุปกรณระหวางกันไดทำใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานและสามารถแกปญหาคอมพิวเตอรเสียไดทันเวลา 
สามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง  
    1.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
                    หลักสูตรฯ ไดนำผลของการจดัซื้อครภุัณฑท่ีเปนไปตามแผนและไมเปนไปตามแผนมาหารือ
รวมกันเพ่ือหาทางแกไขในปตอไป โดยปญหาท่ีพบคือไมมีงบเพียงพอท่ีจะซื้อวัสดุท่ีจำเปนบางรายการเน่ืองจาก
งบประมาณมีจากัด ซึ่งในปตอไปจะมีการปรับกระบวนการจดัลำดับความสำคญัและเหตุผลความจำเปนในการ
จัดซื้อวัสดุในภาพรวม กอนจัดซื้อวัสดุ  
  2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอน 
              2.1 มีระบบ มีกลไก 
           หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกเก่ียวกับการดำเนินงานเพ่ือใหมสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู คือ มีการ
วางแผนการจัดสรรหอง อุปกรณในแตละหอง เทคโนโลยีและการใหบริการตาง ๆ ของหลักสูตรฯ เพ่ือให
ครอบคลมุภารกิจตาง ๆ เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  
            หลักสูตรฯ เคยเสนอขอจดัซื้อครุภณัฑเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือทดแทนครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ี
ชำรุดและมีประสิทธิภาพต่ำตามกาลเวลา โดยการจัดซื้อครุภณัฑอุปกรณช้ินสวนยอยของคอมพิวเตอรเพ่ือมา
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แกปญหาสำหรับอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีชำรุดเพ่ือใหพอจะสามารถใชงานไดตอไปในประสิทธิภาพการใชงานท่ีมี
อยูอยางจำกัด 
     2.2 มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัต/ิดำเนินการ 
          หลักสูตรฯ ไดดำเนินการเตรียมความพรอม 4 ดาน คือ 1).ความพรอมดานสื่อ/เอกสารและ
อุปกรณการเรียนการสอน 2).ความพรอมดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 3).ความพรอมดานการใหบริการ
ดานวิชาการ 4).ความพรอมดานการใหบริการท่ัวไป ซึ่งรายละเอียดของแตละดานไดดำเนินการดังน้ี 
                  2.2.1 หลักสูตรฯ มีความพรอมความพรอมดานสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน  
                         1. จำนวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ/สื่อการเรยีนการสอน 
                         2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ/สื่อการเรียนการสอน 
                         3. สื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเขาใจงาย 
มีสื่อ/เอกสารและอุปกรณการเรียนการสอน โตะเกาอ้ีอยางเพียงพอ ไดจัดสรรวิชาตาง ๆ   ลงในแตละหองเพ่ือ
การเรยีนการสอนท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาและลกัษณะและอุปกรณภายในหองน้ัน ๆ  
                  2.2.2 ความพรอมดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 
       1. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน/หองปฏิบัติการโดยรวม (เชน ความสะอาด แสง  
การถายเทอากาศ)  
         2. สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน/หองปฏิบัติการโดยรวม (เชน ความสะอาด  ความ
สงบรมรื่น) 
       3. ขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ เชน โตะ เกาอ้ี เพียงพอกับ
จำนวนผูเรียน 
       4. อาคาร หองเรียน/หองปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจำนวนเพียงพอ 
       5. หองพยาบาลมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงาน 
       6. อาคาร/สถานท่ี ในการทำกิจกรรมและการออกกำลังกายมคีวามเหมาะสมและ
เพียงพอ 
       7. สภาพแวดลอมภายในหองน้ำ/หองสุขาโดยรวม (เชน ความสะอาด แสง การถายเท
อากาศ) 
       8. สภาพแวดลอมโรงอาหารโดยรวม (เชน ความสะอาด แสง การถายเทอากาศ    
ความหลากหลายของอาหาร) 
       9. สถานท่ีจอดรถมีความเพียงพอและปลอดภัย 
                        10. สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปเหมาะสมกับการเรียนรู 
 มีการจัดใหถูกตามหลัก 5 ส. มีความปลอดภัย สะอาดถูกสุขลักษณะ และมีการตกแตงอยางมี
สุนทรียภาพ  มีอุปกรณ โตะ-เกาอ้ี อยางเพียงพอ 
                 2.2.3 ความพรอมดานการใหบริการดานวิชาการ 
                        1. ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพท่ีใหบรกิารของหองสมุด 
                        2. ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพท่ีใหบรกิารของหองสมุด 
                        3. ความหลากหลายในการคนควาของสื่อการเรียนรูตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร ระบบ
อินเตอรเน็ต ทีวีดาวเทียม สื่อ CAI  ฐานขอมูล เปนตน   
                        4. ความพอเพียงของสื่อการเรียนรูตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต ทีวี
ดาวเทียม สื่อ CAI  ฐานขอมูล เปนตน   
                      5. ความทันสมัยของสื่ออุปกรณหองสมุด/หองคอมพิวเตอร/หองสื่อเรยีนรูดวยตนเอง 
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                      6. การใหคำแนะนำ/ดูแลเอาใจใสของอาจารยท่ีปรึกษา 
                      7. การใหบริการทางวิชาการ/การจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือประโยชนแกผูเรียน 
          มี หนังสือ ตารา สื่ออิเล็กทรอนิกส จำนวนมากกวา 1,000 รายการ มบีริการใหยืมอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใชในการเรียนการสอนท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนมีระบบ Facebook/Line ของ
หลักสตูรฯ เพ่ือแจงขาวสารตาง ๆ และติดตอสื่อสารกับท้ังศิษยเกา ศิษยปจจุบันและผูท่ีสนใจเขามาศกึษาตอ   
Facebook/Line กลุม มีการตดิตอสื่อสาร สอนเทคนิค  ชวยแกไขปญหาขอของใจทางดานการทำวิทยานิพนธ 
หรือการวิจัย และแลกเปลีย่นความคิดเห็นใหแกนักศึกษาหลักสูตรฯ ทุกช้ันป และศิษยเกา  • Facebook/Line 
กลุม สำหรับบุคลากรของหลักสูตรฯ 
                2.2.4 ความพรอมดานการใหบริการท่ัวไป  
                       1. การใหบริการของเจาหนาท่ีของคณะฯ/สาขาโดยรวม 
                       2. การใหบริการของเจาหนาท่ีหองสมดุ/หองคอมพิวเตอร/หองสื่อเรยีนรูดวยตนเอง 
                       3. การใหบริการของเจาหนาท่ีของสำนักงานสงเสริมและงานทะเบียน 
              4. การใหบริการของเจาหนาท่ีการเงิน 
              5. การใหบริการของเจาหนาท่ีของกองพัฒนานักศึกษา 
              6. การใหบริการของเจาหนาท่ีบริการเก่ียวกับการเงินกูยมืเพ่ือการศึกษา/ทุนการศึกษา 
              7. การใหบริการของเจาหนาท่ีหองพยาบาล 
 มีเจาหนาท่ีประจำหองท่ีพรอมใหบริการดวยอัธยาศัยท่ีดี วัสดุอุปกรณประจำหองตาง เพียงพอและ
ทันสมัย 
           2.3 มีการประเมินกระบวนการ 
       หลักสูตรฯ มีเจาหนาท่ีคอยดแูลควบคุมประจำหองบรรยาย หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอรท่ีชำรดุใชการไมได ท้ังซอฟตแวรและฮารดแวร ใหใชงานไดตามปกติ ตอเน่ือง
ตลอดท้ังภาคการศึกษา หลักสูตรฯ มีการสำรวจครุภณัฑประจำป มกีารพัฒนาระบบสารสนเทศ มาชวยในการ
สำรวจ สืบคน ออกรายงานการสำรวจเพ่ือสงรายงานใหคณะฯ เปนประจำทุกป มีการแกไขและปรบัปรุงระบบ
สารสนเทศอยางตอเน่ืองเพ่ือใหสามารถใชงานไดจริงและมีประสิทธิภาพ และมรีะบบในการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
  2.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
       หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงเครือ่งคอมพิวเตอร ใหใชงานไดปกติตลอดเวลาท่ีมีการเรียนการสอน 
โดยจดัซื้ออุปกรณอะไหลเครื่องคอมพิวเตอรท่ีชำรุดใหใชงานไดปกติไมใหมีปญหาทางการเรยีนการสอน  
        3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 
           3.1 มีระบบ มีกลไก 
       มหาวิทยาลัยสงเสริมใหมีการนำผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน เพ่ือพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพในทุกรายวิชาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนผานระบบออนไลน และ
ทางหลักสูตรฯ ไดนำผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมา
ปรึกษาหารือในท่ีประชุมหลักสูตรฯ เพ่ือวางแผนในการปรับปรุงและแชรความรูเพ่ือใหบุคลากรในสาขาได
รับทราบ แชรปญหาตาง ๆ และหาวิธีการแกไขรวมกัน โดยการจัดการความรูหรือการจัดซื้ออุปกรณเพ่ือ
ทดแทนอุปกรณท่ีมีปญหา  
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           3.2 มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
       หลักสูตรฯ ไดประชาสมัพันธใหนักศึกษาและคณาจารยไดรบัทราบและเขามาประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนการสอน หลังจากน้ันทางหลักสูตรฯ ไดนำผลการประเมินดังกลาวมาเขาท่ีประชุมเพ่ือหารือ
รวมกัน โดยเขาไปตรวจสอบผลการประเมินภาพรวมผานระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร เพ่ือคณาจารยจะได
นำผลการประเมินไปปรับปรุง เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ือง  

 3.3 มีการประเมินกระบวนการ 
      ผูสอนแตละรายวิชาในหลักสตูรฯ เขารวมประชุมพิจารณาผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยดจูากผลการประเมินฯ ท่ีมีคะแนนนอยมาพิจารณากอน วาเกิดจาก
สาเหตุใดและควรจะมีแนวทางการแกไขอยางไร จากน้ันจึงมีการดำเนินการปรับปรุงแกไขสาเหตดุังกลาว 
  3.4 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
        มีการนำผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมุงเนนในสวนท่ีไดผลการประเมินฯ ท่ี
ไดคะแนนนอยเพ่ือมาปรบัปรุงในภาคการศึกษาหนา รวมถึงมีการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนใหม ๆ 
โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยดีิจิทัลมาประยุกตใชเพ่ือสงเสริมใหเกิดสิง่สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
และกอใหผูเรียนสรางองคความรูใหมๆ สงเสรมิใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  3.5 มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
                  หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน มีการทำความสะอาด
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหสะอาด จัดอุปกรณคอมพิวเตอร โตะเกาอ้ีใหเปนระเบียบ มีการนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชโดยการทำใหอุปกรณตาง ๆ ซึ่งในภาพรวมนอกจากจะทำใหอุปกรณตาง ๆ 
อำนวยความสะดวกแกนักศึกษาและบุคลากรแลว ยังเปนแหลงเรียนรู ไดประสบการณนอกหองเรียนจากของ
จริงท่ีจะสนับสนุนและสงเสรมิใหนศ.ไดคดิคน ลงมือปฏิบัติและภาคภูมิใจกับผลงานของตน ซึ่งสอดคลองกับผล
การประเมินความพึงพอใจตอจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอนของนักศึกษา   
           ผลการประเมินความพึงพอใจตอจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษา ไดคาเฉลี่ย 4.77  ผลประเมินอยูในเกณฑพึงพอใจระดับมากท่ีสดุ  
    ผลการประเมินความพึงพอใจตอจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจดัการ

เรียนการสอนของอาจารยประจำหลักสตูร ซึ่งไดคาเฉลี่ย 4.54 ผลประเมินอยูในเกณฑพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 2561 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนน 

การประเมิน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 ขอ 4.00 คะแนน      คะแนน บรรล ุ

 
 
 
 
 



 

 
 
 

72 

หมวดท่ี 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

การประเมินจากผูท่ีสำเร็จการศึกษา  (รายงานตามปท่ีสำรวจ) 
ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

 

- 
 
 

- 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
 
 
 

 
 
 

การประเมินจากผูมสีวนเกี่ยวของ 

      กระบวนการประเมิน   การประเมินไดดำเนินการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต โดยหนวยงานบัณฑิต
วิทยาลัย รับผิดชอบดำเนินการ  ซึง่ไดจัดทำอยางตอเน่ืองทุกป 
 

ขอวิพากษท่ีสำคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

บัณฑิตยังมีขอจำกัดในทักษะการสื่อสารและการใช
เทคโนโลย ี
 

ควรมีการคดัเลือกผูท่ีจะเขามาศึกษา ควรมี
ความสามารถในการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจะสามารถเรียนรูในระดับมหาบัณฑติได 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
 
     สำหรับนักศึกษาท่ีเขามาศึกษาแลว ควรจัดกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีท่ีมหาวิทยาลยั
ไดสนับสนุน เชน English Discovery Online สวนนักศึกษาท่ีเขาใหมควรมีการทดสอบความสามารถทางภาษา
และเทคโนโลยีท่ีผานเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 7 คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสและชื่อวิชา 
ประเมิน 

โดยนักศึกษา 
การประเมินคุณภาพ 

การสอนวิธีอ่ืน (ระบุ) 
แผนการปรับปรุง 

แผนปฏิบัติท่ีได
ดำเนินการแลว 

ม ี ไมม ี ม ี ไมม ี

1066301 หลักและทฤษฎี
ทางการศึกษาและการ
เรียนรู 3(2-2-5) 

      

1066401 การบริหารงาน
วิชาการ 3(2-2-5) 

  ประเมินช้ินงานท่ี
มอบหมายใหนักศึกษา
คนควา 

ใหมีการทวนสอบ   

1055101  ภาษาอังกฤษ
สำหรับบัณฑติศึกษา 
3(2-2-5)   

      

1066901  วิทยานิพนธ 6       

1066302  หลักและ
ทฤษฎีการบริหาร
การศึกษาสมัยใหม  
3(2-2-5)  

      

1066305 นโยบายและ
การวางแผนการศึกษา 
3(2-2-5) 

      

1055101  ภาษาอังกฤษ
สำหรับบัณฑติศึกษา 
3(2-2-5)   

      

1066901  วิทยานิพนธ 6       

1066601 การประกัน
คุณภาพการศึกษา  
3(2-2-5) 

      

1066201 ภาวะผูนำ
ทางการบริหารการศึกษา 
3(2-2-5) 

      

1066102 สัมมนาการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา  
3(2-2-5) 

      

1066801 การฝก
ประสบการณวิชาชีพการ
บริหารการศึกษา 1 
3(135) 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

 ผลการประเมินอยูในระดับดีถึงดีเยี่ยมแตมีบางประเด็นเก่ียวกับวิธีการสอนในบางรายวิชายังตองปรบัปรุง 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  
 กลยุทธการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักศึกษาไดนำเสนองานท่ีเกิดจากการคนควาในหัวขอท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาวิชา   
ท้ังรายบุคคลและรายกลุม รวมท้ังการใหคะแนน ประเมินผลท่ีเหมาะสม ทำใหนักศึกษามีทักษะในการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มากข้ึน 

 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - 
ความรู - 
ทักษะทางปญญา - 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความรับผดิชอบ - 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จัดกิจกรรมอบรมการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร   ม ี        ไมมี  
 

จำนวนอาจารยใหม  1    คน   
จำนวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ   1    คน 
 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 

 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 
จำนวนผูเขารวม  

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. การใชโปรแกรมวิเคราะหดวยสถิติ
ข้ันสูง 

3 - ใชสำหรับใหคำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ และจัดการ
เรียนรูในช้ันเรียน 

2. การพัฒนาผูสอนมืออาชีพ 1 - เสรมิทักษะการสอนในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือนำไปจัดการ
เรียนรู 

3. เทคนิคการใหคำปรึกษา
วิทยานิพนธ 

2 - สามารถใหคำปรึกษาการทำวิทยานิพนธไดมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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หมวดท่ี 8 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 
 

ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับจากการเสนอแนะ
จากผูประเมิน 

ความเห็นของประธานหลกัสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระ 

ท่ีไดรับการเสนอแนะ 

อาจารยประจำหลักสตูรควรมีตำแหนงทางวิชาการ กระตุนสงเสริมใหอาจารยประจำหลักสตูรไดจดัทำวิจัย 
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกำหนดตำแหนง 

การนำไปดำเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  
1. รวมกันจัดทำขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย และเมื่อดำเนินการวิจัยเสร็จแลวใหมี
การตีพิมพในระดับนานาชาติ  
2. จัดหาพ่ีเลี้ยงในการใหคำปรึกษาในการทำผลงานทางวิชาการ รวมถึงการเขารวมโครงการพัฒนางานวิชาการท่ี
มหาวิทยาลยัไดจัดทำข้ึนเปนระยะ 

 

หมวดท่ี 9 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

แผนดำเนินการ 
กำหนดเวลา 

ท่ีแลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสำเร็จของแผน/เหตุผล 

ท่ีไมสามารถดำเนินการไดสำเร็จ 

1. โครงการพัฒนาคณาจารย
ดานการจดัการเรียนการสอน
ระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ค. 2562 ดร.โกวิท  
  วัชรินทรางกูร 

บรรลตุามวัตถุประสงค 

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ดานภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอรสำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา 

ก.พ. 2562 ดร.เผาพงษพัฒน 
  บุญกะนันท 

บรรลตุามวัตถุประสงค 

3. โครงการพัฒนาอาจารย
ดานการวิจัยทางการศึกษา 

พ.ค. 2562 ดร.กิตติวัชร 
ถวยงาม 

บรรลตุามวัตถุประสงค 

4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ดานการวิจัยสำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการบรหิาร
การศึกษา 

พ.ค. 2562 ดร.ศรเีพ็ญ พลเดช บรรลตุามวัตถุประสงค 

5. โครงการการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ
และครศุาสตรมหาบัณฑิต 

พ.ค. 2562 ผศ.ดร.วินิรณ ี

ทัศนะเทพ 
บรรลตุามวัตถุประสงค 
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ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1.ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสตูร  
 - 

2.ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  

  - 

3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ     
-การพัฒนาศักยภาพเพ่ือกำหนดตำแหนงทางวิชาการ 

-สถิติเพ่ือการวิจยั 
 

4. แผนปฏิบัติการใหมสำหรับปการศึกษา 2562 
 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 
1. การเพ่ิมศักยภาพดานการเรียนรูสำหรับนักศึกษาระดับ 
    บัณฑิตศึกษา 

31 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการ
ประจำหลักสตูร 

2. การจัดอบรมเทคนิคการวิจัยทางการศึกษา 31 พฤษภาคม 2563 คณาจารยผูสอน 
3. การเขารวมอบรมสมัมนางานวิจัยระดับชาติและ    
   นานาชาติ 

31 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการ
ประจำหลักสตูร 

4. การจัดหาสื่ออุปกรณเพ่ือการจัดการศึกษา 31 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการ
ประจำหลักสตูร 

5. การพัฒนาคณาจารยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสอน 31 พฤษภาคม 2563 คณาจารยผูสอน 
6. การศึกษาและดูงานองคกรท่ีปฏิบัติเปนเลิศ 31 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการ

ประจำหลักสตูร 
7. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 31 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการ

ประจำหลักสตูร 
8. การพัฒนาคณาจารยเพ่ือจัดทำผลงานทางวิชาการ 31 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการ

ประจำหลักสตูร 
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ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

แผนดำเนินการ กำหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ความสำเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม

สามารถดำเนินการไดสำเร็จ 

การพัฒนาคณาจารย
เพ่ือจัดทำผลงานทาง
วิชาการ 

30 ตุลาคม 2561 ประธานหลักสตูร อาจจะยังไมสำเร็จ เน่ืองจากอาจารยมี
ภาระดานการสอนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรมีาก และตองมีภาระการ
นิเทศการสอนนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครูในระดับ
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑติ 
และครศุาสตรมหาบัณฑิต  

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1.ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จำนวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

- 

2.  ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรอืลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน
และการประเมินสมัฤทธิผลรายวิชาฯ) 

- 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ     

- 
 

4. แผนปฏิบัติการใหมสำหรับปการศึกษา 2562 
 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 
การจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม ในการเชิญวิทยากร
มาใหความรูเก่ียวกับการสื่อสารและเทคโนโลยี
สมัยใหม 

31 พฤษภาคม 2563 ดร.เผาพงษพัฒน บุญกะนันท 

การสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมกิจกรรม
นำเสนองานวิจัยระดับนานาชาต ิ

31 กรกฎาคม 2563 ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร 
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สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร  ประจำปการศึกษา 2561 

------------------------------------------------------------- 

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร 
 จากผลการดำเนินงานของหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเมื่อประเมินโดยใช
เกณฑมาตรฐานและอิงเกณฑการประเมินตามท่ี สกอ. กำหนด ในรอบปการศึกษา 2561 ผลการประเมินสรุปไดดังน้ี 
 
 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหาร
จัดการหลกัสตูรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ี
กำหนดโดย สกอ. 

ผาน ผาน บรรล ุ ผาน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 
 หลักสูตรไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

3.51 
คะแนน 

 
คาเฉลี่ย  4.52 

 
บรรล ุ

 
4.52  คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญา
ตรี) รอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป 

75% 

 

   

   

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญา
โท) ผลงานของนักศึกษา
และผูสำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

28.10 
% 

5 

X 100 = 

 
 

21.74 

 
 

บรรล ุ

 
 

2.72 คะแนน 
23 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญา
เอก) ผลงานของนักศึกษา
และผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท่ีไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

56.15 
% 

 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 3.62 คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับ
นักศึกษา 

3.00 
คะแนน 

3.00 คะแนน บรรล ุ 3.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริม
และพัฒนานักศึกษา 

4.00 
คะแนน 

3.00 คะแนน ไมบรรล ุ 3.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลลัพธท่ี
เกิดกับนักศึกษา 

4.00 
คะแนน 

3.00 คะแนน บรรล ุ 3.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย 

4.00 
คะแนน 

3.00 
 

ไมบรรล ุ           3.00  คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพ
อาจารย 

 
รวม    2.75    คะแนน 

-รอยละของอาจารยประจำ
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ป.ตรี 15% 
ป.โท 45% 
ป.เอก 75% 

5 X 
100 = 100% บรรล ุ 5.00  คะแนน 

5  

-รอยละของอาจารยประจำ
หลักสูตรท่ีดำรงแหนงทาง
วิชาการ 

ป.ตรี 45% 
ป.โท 60% 
ป.เอก 75% 

1 
X 100 = 20% ไมบรรล ุ 1.25 คะแนน 

5 

-ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจำหลักสูตร 

ป.ตรี 15% 
ป.โท 30% 
ป.เอก 45% 

9.6 
X 100 = 192% บรรล ุ 5.00  คะแนน 

5 
-จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีไดรับการ
อางอิงในฐานขอมูล TCI 
และ Scopus ตออาจารย
ประจำหลักสูตร 

สังคมฯ 
0.176 
วิทยฯ 
1.76 

อัตราสวนจำนวนบทความท่ี
ไดรับการอางอิงตอจำนวน
อาจารยประจำหลักสตูร เทากับ
0.00 

บรรล ุ 0.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับ
อาจารย 

4.00 
คะแนน 

4.00 คะแนน บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 อาจารย เฉลี่ยรวม 3.44 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 
 

4.00 
คะแนน 

3.00 คะแนน ไมบรรล ุ 3.00   คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวาง
ระบบผูสอนและ

4.00 
คะแนน 

3.00 คะแนน ไมบรรล ุ 3.00  คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมิน
ผูเรียน 

4.00 
คะแนน 

3.00  คะแนน ไมบรรล ุ 3.00  คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

95% 11 ขอ X 100 = 100% บรรล ุ 5.00 คะแนน 

11 ขอ 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน เฉลี่ยรวม 3.50 คะแนน 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 

4.00 
คะแนน 

4.00 คะแนน บรรล ุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน 
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ตาราง  2  วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 

 

องคประกอบ 
คะแนน
ผาน 

จำนวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน ผาน 
 

 ไดมาตรฐาน 
 ไมไดมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น
อง

คป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

2   3.62 3.62 ระดับคณุภาพด ี
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.00   3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 3 3.44   3.44 ระดับคณุภาพด ี
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียน 
การสอน การประเมินผูเรียน 

4 3.00 3.67  3.50 ระดับคณุภาพด ี

องคประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 1  4.00  4.00 ระดับคณุภาพด ี
รวม 13 3.19 3.75 3.62 3.39 ระดับคุณภาพดี 
ผลการประเมิน  ดี ดี ดี ดี  

 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี  2 - 6  
0.01 - 2.00  ระดับคุณภาพนอย 
2.01 - 3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 - 4.00  ระดับคุณภาพด ี
4.01 - 5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 
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ตาราง  3  รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 
จุดเดน 
 
 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนควรมีโครงการพัฒนานกัศึกษาที่เปนดานวชิาการของการบริหาร
การศึกษา 
2. ทักษะในศตวรรษที่  21  ควรวิเคราะหโครงการตาง ๆ ที่พฒันานักศึกษา ใหแสดงถึงผลลัพธการเรียนรูที่
สอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ 21  3 กลุม  
3. ควรสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เก่ียวของกับตัวบงชีท้ี่ 3.1 3.2  
4. เรงพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารยและการเขาสูตำแหนงทางวิชาการ 
5. การสำรวจความพึงพอใจของอาจารยควรเปนประเด็นที่เก่ียวของกับการพัฒนาอาจารย 
6.  ผลลัพธการเรียนรู  ควรยกตัวอยางประกอบผลการดำเนินงาน  เชน  ชื่อวิชา  ผลที่เกิดกับผูเรียน  
7.  ควรปรับปรุงรายละเอียดของประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : 
1. ลายเซ็น: ____________________________________ วันท่ีรายงาน: 31 พฤษภาคม 2562 

2. ลายเซ็น: ____________________________________ วันท่ีรายงาน: 31 พฤษภาคม 2562 

3. ลายเซ็น: ____________________________________ วันท่ีรายงาน: 31 พฤษภาคม 2562 

4. ลายเซ็น: ____________________________________ วันท่ีรายงาน: 31 พฤษภาคม 2562 

5. ลายเซ็น: ____________________________________ วันท่ีรายงาน: 31 พฤษภาคม 2562 

 

ประธานหลักสตูร : อาจารย ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : 31 พฤษภาคม 2562 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(รองคณบดีฝายวิชาการ) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : __________________________ 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : __________________________ 
 


	การนำไปดำเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

