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บทคัดย่อ
การวจัิยนีม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือวเิคราะห ์ศกึษาพฒันาการของผลประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน 

รายตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2561 และศึกษาแนวทางการดำาเนินงานการประกัน
คณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลกัสตูร คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เครือ่งมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยั ไดแ้ก่ แบบบันทกึการสรุปผลจากรปูเลม่รายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบั
หลักสูตร ประจำาปีการศึกษา 2557-2561 จำานวน 125 เล่ม จาก 25 หลักสูตร และแบบสัมภาษณ์
ประธานหลักสูตร ที่มีผลการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับดี  
ต่อเนื่อง 4-5 ปี ในแต่ละองค์ประกอบ รายตัวชี้วัด จำานวน 6 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ นำาเสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิ และบรรยายสรุปเป็นความเรียง ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพของหลักสูตร จำานวน 25 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 
คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบเท่ากับ 1.67 อยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” ในปีการศึกษา 2558 คะแนน
เฉลี่ยทุกองค์ประกอบเท่ากับ 2.84 อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ในปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยทุกองค์
ประกอบเท่ากับ 3.24 อยู่ในระดับ “ดี” ในปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบเท่ากับ 3.29 
อยู่ในระดับ “ดี” ในปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบเท่ากับ 3.53 อยู่ในระดับ “ดี” ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2559-2561 ทุกหลักสูตรมีแนวโน้มผลการประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับ “ดี”  
ต่อเนื่องทุกหลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ 100
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2. ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร มจีำานวน 22 หลกัสตูร จากจำานวน 
25 หลักสูตร ที่มีแนวโน้มของคะแนนที่ดีขึ้นทุกปี คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของหลักสูตรทั้งหมด และใน
ปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตรที่ขอขึ้นทะเบียน TQR จำานวน 1 หลักสูตร คือ กศ.บ.ภาษาไทย โดยใน 
ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเริ่มรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินจำานวน 19 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 79 ของหลักสูตรทั้งหมด และมีหลักสูตร 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร เนื่องจากคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
จำานวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของหลักสูตรทั้งหมด ในปีการศึกษา 2558 มีหลักสูตรที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินจำานวน 19 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 79 ของหลักสูตรทั้งหมด มีหลักสูตรไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงตามวงรอบ จำานวน 2 หลักสูตร คิดเป็น 
ร้อยละ 8.33 ของหลกัสตูรทัง้หมด และในปกีารศกึษา 2559-2561 ทกุหลกัสตูรมผีลประเมนิในระดบัด ี
ทุกหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด 

3. แนวทางการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้มีระบบกำากับการประกันคุณภาพหลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานด้านระบบกำากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ที่ดำาเนินการประกอบไปด้วย 1) สร้างระบบและกลไกในการกำากับการดำาเนิน
การประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบและเป้าหมายการดำาเนินงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 2) แต่งต้ังคณะกรรมการกำากับติดตามการดำาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่คณะ
และมหาวิทยาลัยกำาหนด รวมทั้งมีการรายงานผลการติดตามให้กับคณะกรรมการประจำาคณะฯ เพื่อ
พจิารณาทกุภาคการศกึษา 3) จดัสรรทรพัยากรเพ่ือสนบัสนนุการดำาเนนิงานของหลกัสตูรใหเ้กดิผลตาม 
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 4) ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำาหนดเวลาทุกหลักสูตร 
และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจำาคณะฯ เพื่อพิจารณา 5) นำาผลการประเมินและข้อเสนอ
แนะจากกรรมการประจำาคณะฯมาปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้คีณุภาพดขีึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 6) มผีลการประเมนิ
คุณภาพทุกหลักสูตรผ่านการกำากับมาตรฐานที่กำาหนด

คำ�สำ�คัญ: การวิเคราะห์ การประเมินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร

Abstract
The purposes of this research were to study an analysis of the internal education 

quality assurance assessment results List of curriculum level indicators 2014-2018 academic 
year and to study condition for the procedure of internal quality assurance according to 
curriculum level of the Faculty of Education Mahasarakram University. The sample consisted 
of 6 course president. The research instrument were record form summarizing results from 
the format of the report on the results of internal educational quality assessment at the  
curriculum level and statistical interview form. The statistical analysis was employed in terms 
of mean, percentage then presented in tables charts and briefed as essays.
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The result found that: 

1. An analysis of the quality level of 25 curriculum in the academic year 2014 had 
an average score of 1.67 in all components at the level of “needs improvement. In the 
academic year 2015 had an average score of all components was at the “moderate” level. 
In the academic year 2016 had an average score of all components was 3.24 at a “good” 
level. In the academic year 2017 had an average score of all components was 3.29 at a 
“good” level. In the academic year 2018 had an average score of all components was 3.53 
at a “good” level. Since the academic year 2016-2018 all course tended to have a “good” 
level of educational quality assessment consistently, representing 100%.

2. The results of the internal education quality assessment of 22 curriculum with a 
trend of improving scores every year representing 91.67% of all courses. (25 curriculum). 
In the academic year 2018, Bachelor of Education Program (Thai) has applied for TQR 
registration.In the academic year 2014, the curriculum began undergo to internal quality  
assessments ; 19 courses that passed the assessment criteria, or 79 percent of all curriculum 
but 5 courses that failed or 20.83% of percent of all curriculum because the qualifications 
of the instructors of in charge of the courses do not meet the criteria. In the 2015 academic 
year, 19 courses passed the assessment criteria or 79% percent of all and 2 courses that 
failed or 8.33 percent of all because no improvement. In the academic year 2014-2018 was 
found that there were 6 course that had guidelines for internal quality assurance operations in 
overall at good-very good levels continuously for 4-5 years. Two Bachelor’s degree programs 
were Bachelor of Education Program (Thai) and Bachelor of Education Program. Four courses 
of Graduate level were Master of Education (Research and Evaluation), Master of Education 
(Teaching Science and Mathematics), Doctor of Education (Educational Administration and 
Development), and Doctor of Philosophy Program in Educational Research and Evaluation. In 
the academic year 2016-2018, all courses were assessed at a good level or 100 percent.

3. Guidelines for educational quality assurance operations within the Faculty of Education  
Mahasarakham University consists of 1) Create a system and mechanism for supervising 
the implementation of curriculum quality assurance, 2) Appoint a committee to monitor, 
control and report the operations, 3) Allocate resources to support the implementation of the  
curriculum to be effective in accordance with the curriculum quality assurance components, 
4) Evaluate course quality on time for all courses and report the results of the assessment to 
the committee members for consideration, 5) Use evaluation results and recommendations 
from the committees to continual improvement the quality of the curriculum and 6) A quality 
assessment results of all courses passed the specified standards.

Keywords: Internal education, quality assurance assessment, curriculum level 
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บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กำาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการ
ศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำา
หนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงประกอบด้วย 
“ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก”เพื่อใช้เป็นกลไก
ในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา (สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 2554) ในปี พ.ศ. 2557 สำานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ตระหนัก
ถึงความสำาคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษา
ที่ทำาหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้กำาหนด 
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดย
ให้พิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวข้อง

ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
สถาบนัอดุมศกึษา เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ 
กำาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3 ระดบั คอื ระดับหลักสตูร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบัน
อดุมศกึษาและเพิม่เตมิดา้นอืน่ๆ ทีจ่ำาเปน็สำาหรบั
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบันดำาเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งช้ี 

ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์
ภายใต้การดำาเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการ 
ดังกล่าว (process performance) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
ได้แก่องค์ประกอบที่ 1 การกำากับมาตรฐาน องค์
ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
และองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม 
พฒันานกัศกึษาการวางระบบกระบวนการจดัการ
เรยีนการสอน จำานวนอาจารยต์อ่นกัศกึษาในระดบั
บัณฑิตศึกษา ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนห้องสมุด
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การดำาเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมี
งานทำาหรอืประกอบอาชพีอสิระ คณุภาพผลงานตี
พมิพแ์ละเผยแพรข่องนกัศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 
(สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2554)

สำาหรับระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มี 
การดำาเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริม
สนับสนุน กำากับติดตามการดำาเนินงานของคณะ
และสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์
ที่สถาบันอุดมศึกษากำาหนดโดยให้สะท้อนผลการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุม
คณุภาพในทกุขัน้ตอนของการผลติบณัฑติในแตล่ะ
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ปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจำาหลักสูตร 
มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิต
บัณฑิตโดยคณะกรรมการประจำาคณะและคณะ
กรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความ
เชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
ท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิต
บัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเช่ือ
มั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา (สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2558)

แผนการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีความสอดคล้องกับแนวทางการ
ประกันคุณภาพของสำานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและศูนย์พัฒนาประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำาหนดให้ระดับ
หลักสูตรดำาเนินการจัดทำารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และประเมินประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของ
ทุกปี หลังจากที่ระดับหลักสูตรดำาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในแล้ว คณะฯ หลักสูตรได้
นำาเสนอแนวปฏบัิตทิีดี่ในตวับง่ช้ีและองค์ประกอบ
ที่มีคะแนนในระดับดีมาก และทบทวนปัญหา
อปุสรรคตา่งๆ ของการดำาเนนิงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยการมีส่วน
ร่วมรวมถึงนำาข้อสนเทศจาการประเมินอภิมาน 
ผู้ประเมินมาประกอบการทบทวนหลักสูตร คณะ 
หนว่ยงานเทยีบเท่าและสถาบนันำาผลการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ
คณะกรรมการประเมนิเสนอตอ่ทีป่ระชุมกรรมการ
บริหารของหน่วยงาน คณะกรรมการบริหาร

ของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ตาม
ลำาดับ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำา
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อ 
ยกระยกระดับคุณภาพการดำาเนินงานตามแนบ
ทางวงจรคุณภาพ PDCA (คณะศึกษาศาสตร์. 
2557)

คณะศึกษาศาสตร์  มหา วิทยาลั ย
มหาสารคาม มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
ในปกีารศกึษา 2557-2561 จำานวน 25 หลกัสตูร 
แยกเป็น 1) ระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร  
2) ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร และ 3) ระดับ
ปริญญาเอก 7 หลักสูตร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของคณะศึกษา
ศาสตร์ เพื่อจะนำาผลการวิเคราะห์ไปพัฒนา
แนวทางการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่วเิคราะหแ์ละศกึษาพัฒนาการของ

ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2561 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. เพื่อศึกษาแนวทางการดำาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิธีดำาเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ 
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1. แบบบันทึกการสรุปผลจากรูปเล่ม
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร จำานวน 125 เล่ม 25 หลักสูตร 
ท่ีผู้วิจัยนำามาจัดทำาเป็นตารางเก็บข้อมูล (แบบ  
ป.1) ท่ี ผู้วิ จัยได้อ้างอิงจากแบบฟอร์มของ 
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ของแต่ละหลกัสตูรในแตล่ะปกีารศกึษา และได้รบั
การตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญและคณะ
กรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ และผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา

2. แบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น  
เพื่อเก็บข้อมูลแนวทางดำาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีมีผลการ
ประเมินคุณภาพในตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการดำาเนินงาน
ในระดับดี-ดีมากต่อเนื่อง 5 ปี ประธานหลักสูตร 
จำานวน 6 หลักสูตร ตามวงจรคุณภาพ และได้
รับการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ท่ี ใช้ ในก�ร
วิเคร�ะห์ 

แบบบันทึกการสรุปผลจากรูป เล่ม
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร จำานวน 125 เล่ม 25 หลักสูตร
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำา
คณะศึกษาศาสตร์ มาทำาการวิเคราะห์ข้อมูลและ
พัฒนาการของผลการประเมินเพ่ือหาผลรวม 
ค่าเฉล่ีย ร้อยละ แล้วนำาเสนอในรูปแบบตาราง 
แผนภูมิ และบรรยายสรุปเป็นความเรียง

ผลการวิจัย
ผลการประเมนิประกันคณุภาพการศกึษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2561 
มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้ 

1. ระดับคุณภาพของหลักสูตร จำานวน 
25 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ย
ทุกองค์ประกอบเท่ากับ 1.67 อยู่ในระดับ “ต้อง
ปรับปรุง” ในปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ย 
ทุกองค์ประกอบเท่ากับ 2.84 อยู่ในระดับ “ปาน
กลาง” ในปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ย ทุก
องค์ประกอบเท่ากับ 3.24 อยู่ในระดับ “ดี” ใน 
ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ
เท่ากับ 3.29 อยู่ในระดับ “ดี” ในปีการศึกษา 
2561 คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบเท่ากับ 3.53 
อยู่ในระดับ “ดี” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2561 
ทุกหลักสูตรมีแนวโน้มผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา อยู่ในระดับ “ดี” ต่อเนื่องทุกหลักสูตร  
คิดเป็นร้อยละ 100

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร มีจำานวน 22 หลักสูตร 
จากจำานวน 25 หลักสูตร ที่มีแนวโน้มของคะแนน
ที่ดีขึ้นทุกปี คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของหลักสูตร
ทั้งหมด และในปีการศึกษา 2561 มีหลักสูตร
ที่ขอขึ้นทะเบียน TQR จำานวน 1 หลักสูตร 
คือ กศ.บ.ภาษาไทย โดยในปีการศึกษา 2557 
หลักสูตรเร่ิมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินจำานวน 19 หลักสูตร คิดเป็นร้อย
ละ 79 ของหลักสูตรทั้งหมด และมีหลักสูตร ที่ไม่
ผ่านเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร เนื่องจากคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
จำานวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของ
หลกัสูตรทัง้หมด ในปกีารศกึษา 2558 มหีลกัสตูร
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำานวน 19 หลักสูตร  
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คิดเป็นร้อยละ 79 ของหลักสูตรทั้งหมด มี
หลกัสตูรไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐานคุณภาพหลักสตูร 
เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงตามวงรอบ จำานวน 
2 หลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ 8.33 ของหลักสูตร
ทั้งหมด และในปีการศึกษา 2559-2561 ทุก
หลักสูตรมีผลประเมินในระดับดีทุกหลักสูตร คิด
เป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด 

3. ผลการประเมินประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2557-2561 ในภาพรวม พบว่ามีจำานวน 6 
หลักสูตร ที่มีแนวทางการดำาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มี
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ใน 
ระดับดี-ดีมาก ต่อเนื่อง 4-5 ปี ผู้วิจัยจึงได้ดำาเนิน
การสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ประธานหลักสูตร เพ่ือให้ทราบถึง
แนวทางดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ในแต่ละองค์ประกอบที่
มีผลการดำาเนินงานระดับดี-ดีมาก รายตัวชี้วัด
ท้ัง 6 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
คือ กศ.บ.ภาษาไทย และ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 4 หลักสูตร คือ 
กศ.ม.วจิยัและประเมนิผลการศกึษา กศ.ม.การสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กศ.ด.การบริหาร
และพัฒนาการศึกษา และ ปร.ด.วิจัยและประเมิน
ผลการศึกษา โดยนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แยกเป็นระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ตามวงจรคุณภาพ จาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย ์องคป์ระกอบที ่5 หลกัสตูร การเรยีนการ
สอน การประเมินผู้เรียน ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์
พบว่า 

 ตัวชี้วัดที่  2.1 (คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง

ชาติ) การดำาเนินงานด้านการวางแผน มีการ
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวางระบบ
การดำาเนินงานและปรับปรุงแบบสอบถามให้ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งใน
ด้านการดำาเนินการนอกจากจะสอดแทรกในสอน
กิจกรรม รวมถึงการศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม
เสริมทักษะเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนสิติในหลกัสตูร ดา้นการตรวจสอบไดจ้ากผล
การวเิคราะหแ์บบสอบถามทีถ่ามไปยงัผูใ้ชบ้ณัฑติ
และหวัขอ้การวิจยัของบณัฑติศกึษา เพือ่นำาปญัหา
จากการวิเคราะห์นำามาสู่กระบวนการปรับปรุง 
ในวงรอบถัดไป

 ตัวชี้วัดที่ 2.2 (การได้งานทำาหรือผล
งานวิจัยของผู้สำาเร็จการศึกษา) การดำาเนินงาน
ด้านการวางแผน มีการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือวางแผนการดำาเนินงานการได้งาน
ทำาให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยและการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับแผน
ของบัณฑิตวิทยาลัยในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งใน
ด้านการดำาเนินการนอกจากการจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะ/อาชีพแล้ว ยังมีระบบ Servey.msu.ac.th  
เก็บรวบรวมข้อมูลกับนิสิตที่สำาเร็จการศึกษา  
จัดสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์การสอนเสริม เชิญ
วทิยากรมาการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ผลงานของนสิติ
ปริญญาโท-ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ส่งเสริม
ให้นิสิตตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ในระดับบัณฑิต
ศึกษา ด้านการตรวจสอบ ได้จากระบบและการ
กำากับติดตามของคณะฯในรอบระยะเวลา 1 ปี 
การยื่นสำาเร็จการศึกษาตามแผนของนิสิต นำามาสู่
กระบวนการปรบัปรงุ การวางแผนการดำาเนินงาน
ในวงรอบปีต่อไป

 ตวัชีว้ดัที ่4.1 (การบรหิารและพฒันา
อาจารย์) การดำาเนินงานด้านการวางแผน มีการ
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ประชมุกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพื่อวางแผนการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์
ประจำาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ
หลกัสตูร ซึง่ในด้านการดำาเนินการ การรบั การแต่ง
ตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจำาหลักสูตร
ต้องตรงและสัมพันธ์กับหลักสูตร มีผลงานทาง
วชิาการ งานวจิยัตีพิมพ์ฐาน 1 วางระบบดูแลนิสติ 
มีสัมพันธภาพกับหลักสูตรร่วมผลิต การบริหาร
จัดการอย่างมีส่วนร่วมกำาหนดบทบาทหน้าที่
ชัดเจน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ทุกด้าน 
ด้านการตรวจสอบได้จากการประเมินคุณภาพ
อาจารย์ ในการบริหารจัดการหลักสูตร นำามาสู่
กระบวนการปรับปรุงการวางแผนการดำาเนินงาน
ในวงรอบต่อไป

 ตัวชี้วัดที่ 4.2 (คุณภาพอาจารย์) 
การดำาเนินงานด้านการวางแผน มีการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อวางดำาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ ซึ่งในด้านการดำาเนินการ 
จัดสรรงบประมาณส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์
มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีตำาแหน่งทางวิชาการ มี
ผลงานทางวิชาการ/บทความทางวิชาการ ทุนใน
การทำาวิจัย การตีพิมพ์ รวมถึงการพัฒนาตนเอง 
ด้านการตรวจสอบได้จากการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผลจาก
การสะท้อนของนิสิตจากการให้คำาปรึกษา นำามา
สูก่ระบวนการปรบัปรงุการวางแผนการดำาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ในวงรอบต่อไป

 ตัวชี้วัดที่ 4.3 (ผลที่เกิดกับอาจารย์) 
การดำาเนินงานด้านการวางแผน มีการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อวางดำาเนินงาน
วางแผนการพฒันาอาจารยอ์ยา่งมส่ีวนรว่มในการ
บริหารหลักสูตร ซึ่งในด้านการดำาเนินการ มีการ
ประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การสง่เสริม สนับสนนุให้
อาจารย์ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตร 

การเรียนการสอน การประเมินผล การดูแล
นิสิต การประชุมวางแผนงาน ด้านการตรวจสอบ 
ได้จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ 
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร การสะทอ้นผลจากนสิติ การ
คงอยูข่องอาจารย ์จากการสะทอ้นผลดงักลา่ว นำา
มาสู่กระบวนการปรับปรุงการวางแผนการพัฒนา
ผลที่เกิดกับอาจารย์ในวงรอบต่อไป

 ตัวช้ีวัด 5.1 (สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร) การดำาเนินงานด้านการวางแผน มีการ
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีผลลัพธ์
การเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นเป้าหมายที่สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งในด้านการดำาเนินการ มีการ
ออกแบบสาระรายวิชา ปรับเทคนิคการสอนให้มี
ทกัษะสอดคลอ้งกบัสาขาวชิา บรูณาการลงในวชิา
เอก ตำารา เนื้อหาตามกรอบหลักสูตรเฉพาะสาขา
วิชา การบูรณาการการสอนแนวใหม่สู่การให้ได้
หัวข้อวิทยานิพนธ์ ด้านการตรวจสอบได้จากการ
การวัดประเมินผลทุกเดือน online/offline การ
ฝกึสอน การลงทะเบยีนตรงตามหลักสูตร จากการ
สะท้อนผลดังกล่าว นำามาสู่กระบวนการปรับปรุง
การวางแผน การพฒันา ปรบัปรงุหลกัสูตรทัง้กอ่น
และในวงรอบ

 ตวัชีว้ดั 5.2 (การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน) การดำาเนนิงาน
ด้านการวางแผน มีการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อกำาหนดรายวิชาและผู้สอนร่วมกัน
ในหลกัสตูรตามประสบการณแ์ละความเชีย่วชาญ
เฉพาะสาขา ซึ่งในด้านการดำาเนินการ พิจารณา 
ผู้สอนที่มีความชำานาญในเนื้อหา การประชุม
ปรกึษาหารอื จดัทำา มคอ.3-4 กอ่นปกีารศกึษา การ
เรยีนการสอน การเชิญผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกชว่ย
เพ่ิมเติมทักษะด้านภาษาอังกฤษ การบูรณาการ 
การเรียนการสอนกับการทำาวิทยานิพนธ์ การ
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ให้คำาปรึกษา การจัดสอนร่วมของหลักสูตรร่วม
ผลิตเพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะสาขาให้กับนิสิตการบู
รณาการสอนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ การทดลอง
สอน การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ที่สอดคล้อง
กับแผนการเรียน ด้านการตรวจสอบได้จากการ
ประเมนิผลความพึงพอใจของผูเ้รยีนในรายวชิาทกุ
ภาคเรียน การกำากับติดตามความก้าวหน้าการทำา
วิทยานิพนธ์ จากการสะท้อนผลดังกล่าว นำามาสู่
กระบวนการปรับปรุงการวางแผน การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนต่อไป

 ตัวชี้วัดที่ 5.3 (การประเมินผู้เรียน) 
การดำาเนินงานด้านการวางแผน มีการประชุม
กรรมการบรหิารหลกัสตูร เพือ่กำาหนดการประเมนิ
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิของหลักสูตร ซึ่งในด้านการดำาเนินการ มี
การกำากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอน
ตาม มคอ. 5-6-7 การบรูณาการหวัขอ้วทิยานพินธ์
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ ด้านการตรวจสอบ
ได้จากการประเมินผลผู้เรียน การทดสอบการ
เขียนแผนการสอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนการสอน การสอบ exit exam การประเมิน
วทิยานพินธ ์การเชิญพูดคยุสว่นตวั Online รวมถึง
การคงอยูข่องนสิติตลอดหลกัสตูร จากการสะทอ้น
ผลดงักล่าว นำามาสูก่ระบวนการปรบัปรงุ สง่เสรมิ 
สนับสนุนการประเมินผู้เรียนในภาคเรียนต่อไป

 ตัวชี้วัด 5.4 (ผลการดำาเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ) ระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ การดำาเนินงานด้านการ
วางแผน มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
เพือ่กำาหนดปฏทินิการดำาเนินงานตามตวับง่ช้ีตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ซึ่งในด้านการดำาเนินการ มีการกำากับติดตามการ
ดำาเนินงานตามตัวบง่ช้ีในกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ 

กำาหนดทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิต
ศึกษา ด้านการตรวจสอบได้จากการประเมิน
ตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานสอดคล้องกับเกณฑ์
ที่กำาหนด จากผลการประเมินดังกล่าว นำามาสู่
กระบวนการวางแผนการดำาเนนิงานในปกีารศกึษา
ต่อไป

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ผลการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ราย
ตัวบ่งชี้  ระดับ หลักหลักสูตร ปีการศึกษา 
2557-2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีประเด็นที่สำาคัญ และผู้วิเคราะห์
ได้นำามาอภิปรายผล 2 ประเด็น ดังนี้

1. ระดับคุณภาพของหลักสูตร จำานวน 
25 หลกัสตูร ของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2561 
ทุกหลักสูตรมีแนวโน้มผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา อยู่ในระดับ “ดี” ต่อเนื่องทุกหลักสูตร 
คิดเป็น ร้อยละ 100 ท้ังนี้ สภามหาวิทยาลัย
มหาสารคามได้ตระหนักและให้ความสำาคัญ
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยได้
พิจารณาจากผลการประเมินหลักสูตรและมีมติ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน และ
หลักสูตร ดำาเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอ
แนะคณะกรรมการกำากบัความเส่ียง มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม เกี่ยวข้องกับการกำากับติดตาม 
ควบคุม และตรวจสอบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
2559: รายงานการประชุม) ดังนี้ เร่งดำาเนินการ
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการตรวจสอบจำานวน
อาจารย์ประจำาหลักสูตร 2) ในการขออนุมัติเปิด
หลักสตูรและแผนการรบันสิตินัน้ ใหม้หาวทิยาลัย
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กลับไปทบทวนการขอเปิดหลักสูตร และแผนการ
รับนิสิต โดยดำาเนินการกลั่นกรองให้ถูกต้องและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 3) ให้มหาวิทยาลัย
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำาเนินการเสนอสภา
มหาวทิยาลยัเพือ่ขอนโยบายและมาตรฐานในการ
ปรับปรุงหลักสูตร เปิดหลักสูตร และการรับนิสิต 
เพือ่ใหค้ณะไดแ้นวทางการดำาเนินงานทีชั่ดเจนและ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่ง
ชาติ และมาตรา 44 ของ คสช. 4) ใหม้หาวทิยาลยั
นำาองค์ประกอบของมาตรา 44 ของ คสช. ที่
รฐัมนตรลีงนามลา่สดุเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพ
การศกึษาน้ีไปดำาเนินการอย่างเรง่ด่วน และใหเ้กดิ
ผลภายใน ปีการศึกษา 2561 เพราะหากมีการ
ตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วพบว่า
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยไม่ดำาเนินการ
ใดๆ รฐัมนตรีกระทรวงศกึษาธกิารจะใช้อำานาจใน
การสัง่ปดิหลกัสตูรท่ีไมเ่ปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
รวมถึงมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็น
ชอบหลักการให้หลักสูตรที่เปิดสอนแล้วไม่มีนิสิต
ต่อเน่ืองต้ังแต่ 4 ภาคการศึกษา ดำาเนินการปิด
หลกัสตูร (สภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2560: 
รายงานการประชุม) ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จึงมกีารกำากบั ตดิตาม
โดยการสร้างระบบและกลไกในการกำากับติดตาม
การดำาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็น
ไปตามเป้าหมายการประกันคุณภาพหลักสูตร 
โดยมีการจัดทำาปฏิทินการดำาเนินงาน การแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำากับติดตามการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตรของคณะฯ การรายงานผล
กำากับติดตามให้กับคณะกรรมการประจำาคณะฯ 
เพื่อพิจารณาทุก 3 เดือน การจัดสรรทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร เช่น การปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย การประเมิน

หลักสูตรตามกำาหนดทุกหลักสูตร รวมทั้งรายงาน
ผลการประเมินให้คณะกรรมการประจำาคณะฯ 
พจิารณา และนำาผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมินและกรรมการประจำา
คณะฯ มาปรับปรุง วางแผนและพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรให้มีคุณภาพการประเมินในระดับดีขึ้น
อย่างต่อเน่ืองทุกหลักสูตร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่
ทำาให้ผลการประเมินและจำานวนหลักสูตรที่ผ่าน
เกณฑก์ารประเมนิ จำานวน 25 หลกัสตูร ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่ปี
การศกึษา 2559-2561 มแีนวโนม้ผลการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ “ดี” ต่อเนื่อง 
ทุกหลักสูตรคิดเป็น ร้อยละ 100 สอดคล้องกับ
คลังสมองของชาต ิ(2559: 20-21) ทีร่ะบวุ่า การ
ดูแลคุณภาพงานวิชาการเป็นหนึ่ง ในภาระหน้าท่ี
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาฯ ต้องคำานึง
ถึงความเชื่อมโยงการเปิดหลักสูตรที่สะท้อนถึง
ผลผลิตที่มีคุณลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย
แตล่ะแหง่ ประกอบกบัสถานการณก์ารแขง่ขันดา้น
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
และสภาฯ ควรให้ความสำาคัญกับมาตรฐาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร รวมทั้งข้อมูล ณ 
ปัจจุบัน ที่นายสุภัทร จำาปาทองเลขาธิการคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้เปิดเผยมติ
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (2561) ใหป้ระกาศ
รายชื่อหลักสูตรที่ไม่ดำาเนินการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน (IQA) เฉพาะในองค์
ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน (ปีการ
ศึกษา 2558 และ 2559) จำานวน 182 หลักสูตร 
จาก 42 สถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับผล
การวิเคราะห์ของ กัมปนาท อาชา (2561: 286-
308) ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการ
ศกึษาภายในปกีารศกึษา 2557-2559 หนว่ยงาน
จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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พบว่า ปีการศึกษา 2557-2559 พบว่า มีจำานวน 
11 คณะ ที่มีแนวโน้มของคะแนนดีขึ้น ทุกปี 
ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะ
สัตวศาสตร์ สอดคล้องกับผลการศึกษา ทิพวรรณ 
ธาบุรี (2558: 88-86) ได้สังเคราะห์และติดตาม
ผลการดำาเนินงานการพัฒนาประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยอาจารย์ประจำาหลักสูตรที่
มีระดับการศึกษา และประสบการณ์ทำางานต่าง
กันมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลักสูตรที่อยู่ใน
หน่วยงานต่างกันมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ด้านการเตรียมการ ด้าน
การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และ
ด้านการพัฒนาและปรับปรุง แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีแนวทาง
การพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน คือ การ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรให้กับ
อาจารย์ประจำาหลักสูตร

2. ผลการประเมินประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2557-2561 ในภาพรวม พบว่ามีจำานวน 6 
หลักสูตร ที่มีแนวทางการดำาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มีผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับ 

ดี-ดีมาก ต่อเนื่อง 4-5 ปี ได้แก่ ปริญญาตรี 2 
หลักสูตร คือ กศ.บ.ภาษาไทย และ กศ.บ. ภาษา
อังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 4 หลักสูตร 
คอื กศ.ม.วิจัยและประเมนิผลการศกึษา กศ.ม.การ
สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กศ.ด.การ
บริหารและพัฒนาการศึกษา และ ปร.ด.วิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีระบบกำากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานด้าน
ระบบกำากบัการประกนัคณุภาพหลักสตูร ทีค่ณะฯ 
ต้องดำาเนินการประกอบไปด้วย 1) สร้างระบบ
และกลไกในการกำากับการดำาเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้ เป็นไปตามองค์ประกอบ
และเป้าหมายการดำาเนินงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 2) แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับติดตาม
การดำาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่คณะและ
มหาวทิยาลยักำาหนด รวมทัง้มกีารรายงานผลการ
ติดตามให้กับคณะกรรมการประจำาคณะฯ เพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 3) จัดสรรทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของหลักสูตรให้เกิด
ผลตามองคป์ระกอบการประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
4) ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำาหนดเวลาทุก
หลกัสตูร และรายงานผลการประเมนิใหก้รรมการ
ประจำาคณะฯ เพือ่พจิารณา 5) นำาผลการประเมนิ
และข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำาคณะฯ มา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
6) มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน
การกำากับมาตรฐานที่กำาหนด (สำานักงานคณะ
กรรมการการอดุมศกึษา, 2558: 122) สอดคลอ้ง
กับผลการศึกษาของ จูฮา เคททูเน็น (Juha  
Kettunen, 2012) ได้ศึกษาวิจัย การตรวจสอบ
คุณภาพภายใน และภายนอกในระดับอุดมศึกษา
พบวา่ หลกัฐานของการจัดการกระบวนการที่เปน็
กลไกในการอธิบายถึงการดูแลรักษาและปรับปรุง
ระบบการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
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อย่างเป็นระบบของการตรวจสอบภายนอกและ
การตรวจสอบกระบวนการภายใน เพื่อรักษา
กระบวนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ
สถาบันพวกเขาไม่สามารถจัดการกระบวนการ
อย่างเป็นระบบได้ ถ้าหากไม่มีการดำาเนินงานโดย
ผ่านการวางแผนการทำางานร่วมกันดำาเนินการ
ตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การตรวจ
สอบคุณภาพภายในอาจสังเกตการณ์ปรับปรุงที่
จำาเป็นในกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ เป้าหมาย
หลักของการตรวจสอบคุณภาพภายใน ควรจะ
จัดการกระบวนการและขั้นตอนการปรับปรุง
หากมีการปรับปรุงกระบวนการจะพบว่า เจ้าของ
กระบวนการควรวางแผนและอธิบายขั้นตอนกับ
ทีมดำาเนินงานหากไม่มีการปรับปรุงกระบวนการ
จะพบว่า องค์กรและหน่วยงานควรดำาเนินการ
แก้ไข

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รดำ�เนินง�นผล

ก�รวิจัยไปใช้ 

1.1 ผลการวิเคราะห์และผลดำาเนิน
งานการกำากับมาตรฐานหลักสูตร คณะ หลักสูตร 
มหาวิทยาลัย และผู้ที่เก่ียวข้องนำาข้อมูลไปใช้
ประกอบการจัดทำาแผนกกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลกัสตูร ระดบัคณะ เพือ่นำาขอ้มลูทำาการทบทวน
และปรับปรุงผลการดำาเนินงาน

1.2 ผลการวิเคราะห์และผลการดำาเนิน
งานองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 4 และ 5 
พบว่า ผลการดำาเนินงานและคะแนนของแต่ละ
หลักสูตรมีความแตกต่างกันในแต่ละปีการศึกษา 
ในเช่น การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ผลที่เกิด

กับนักศึกษา สาระของรายวิชาในหลักสูตร การ
ประเมนิผูเ้รียน และสิง่สนบัสนนุการเรียนรู ้ดงันัน้ 
คณะและหลักสูตร/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/ผู้ท่ี
เก่ียวข้องนำาข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะ
และหลักสตูรอืน่ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีและปัญหาอุปสรรคที่มีต่อ
ผลการบริหารงานหลักสูตร เพื่อนำาข้อมูลที่ได้
มาสู่การปรับกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเข้า
กับบริบทของการบริหารงานของหน่วยงานและ
หลักสูตร รวมถึงการทำางานร่วมกันในรูปแบบของ
เครือข่ายหลักสูตร การวางระบบการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และการศึกษา 
ดูงาน เป็นต้น

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือก�รวิเคร�ะห์ครั้ง
ต่อไป 

2.1 ศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุเชิงลึกราย
หลักสูตร ที่มีผลการดำาเนินงานต่ำาสุดของแต่ละ 
ปีการศึกษา ที่ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลลักษณะการ
สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจำาหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำาหลักสูตร เจ้า
หน้าที่วิชาการ บัณฑิตและนิสิตประจำาหลักสูตร 
เพื่อเป็นการสอบทานข้อมูลแต่ละองค์ประกอบ
และแต่ละตัวบ่งช้ี ถึงสาเหตุที่หลักสูตรมีผล 
การดำาเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินและ 
เป้าหมายที่กำาหนดไว้

2.2 นำาผลจากวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ โดยศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารจัดการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มีผลคะแนน
การประเมินที่ดีขึ้นเป็นประจำาทุกปีเพื่อนำามา
เป็นโมเดลการดำาเนินงานการบริหารจัดการของ
หลักสูตรอื่นในคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป
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