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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”  โดยผู้วิจัยทบทวนความรู้ความเข้าใจและ
ข้อกําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
 1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญญาตรี       
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

 2. แนวคิดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 3. แนวคิดการทวนสอบในระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 5. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
 1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง 
ชาติ พ.ศ.2552 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพ ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น เพ่ือให้เป็นตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเป็นการ
ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นหลักในการ
จัดทํามาตรฐานด้านต่างๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมี
คุณภาพ ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2552 จึง
ออกประกาศไว้ดังน้ี 
 1. ประกาศน้ี เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552” 
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 2. ให้ใช้ประกาศน้ี สําหรับการกําหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษา เพ่ือให้บัณฑิต
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา
และให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 3. วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา 
 4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 
  4.1 ระดับคุณวุฒิ ได้แก่ 
   ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี ) 
   ระดับที่ 2 ปริญญาตรี 
   ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ระดับที่ 4 ปริญญาโท 
   ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
   ระดับที่ 6 ปริญญาเอก 
  4.2 คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 
ด้าน คือ  
  (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (2) ด้านความรู้ 
  (3) ด้านทักษะทางปัญญา 
  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านทักษะพิสัย โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิและลักษณะของ
หลักสูตรอย่างน้อยต้องเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
  4.3 ช่ือปริญญา จํานวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบโอน ผล
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 5. ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ  ไปพัฒนามาตรฐานคุณ วุฒิ สาขา/สาขาวิชาต่างๆ  ของแต่ละระดับคุณ วุฒิ  เพ่ือ
สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐาน
ที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติ และระดับสากล 
 6. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทํา
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รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผลเพ่ือให้
มั่นใจว่าบัณฑิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามข้อ 4.2 
 7. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีตัวบ่งช้ี 
การประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ 
 8. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองอย่าง
น้อยทุกๆ 5 ปี 
 9. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่ดําเนินการได้
มาตรฐานตามประกาศน้ีต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 10. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรกต้ังแต่ปี 
การศึกษา 2553 เป็นต้นไปตามประกาศน้ี สําหรับหลักสูตรที่ เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้
สอดคล้องกับประกาศน้ีภายในปี การศึกษา 2555 
 11. ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศน้ี 
 12. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้อง
ปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
จะพิจารณา และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 
 
 1.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 เพ่ืออนุมัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 
6/2552 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2552 จึงออกประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับและสาขา/
สาขาวิชาซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามแบบ มคอ .1 ท้ายประกาศนี้ เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียด
ของหลักสูตรต่อไป 
 2. ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ได้สองวิธี ดังน้ี 
  2.1 ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ของระดับคุณวุฒิน้ัน เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร 
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  2.2 ใช้ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ  เร่ือ ง  กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
กรณี ที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิน้ัน 
 3. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามแบบ 
มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 
 4. ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน 
 5. ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอน
แล้วให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติ 
 6. ให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ของระดับคุณวุฒิน้ันๆ และธํารงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกล่าว โดยดําเนินการ ดังน้ี 
  6.1 พัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอนและวิธีการวัดผลอย่างต่อเน่ือง 
  6.2 จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพออย่างมี
คุณภาพรวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
  6.3 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรน้ันๆ 
  6.4 จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปี การศึกษา โดยมีหัวข้อตามแบบ มคอ.
5 มคอ.6 และ มคอ.7 ตามลําดับ 
  6.5 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา 
  6.6 ประเมินหลักสูตรเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
 7. ให้สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ืองทุกหลักสูตร โดยดําเนินการดังน้ี 
  7.1 กําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  7.2 ดําเนินการประกนคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
หลักสูตร  
  7.3 รายงานผลการดําเนินการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสาธารณะ 
  7.4 นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ 
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 8. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้
เปิดสอนไปแล้วอยางน้อยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  8.1 เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้
แจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติหลักสูตรน้ัน 
  8.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเน่ืองกัน 2 
ปี นับต้ังแต่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่ 
หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ได้กําหนดตัวบ่งช้ีและ/หรือเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติม 
ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ กําหนด
จึงจะได้รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี หรือน้อยกว่าให้พิจารณา
ผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที่เปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน  
  8.3 หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุง
ตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต่อไป 
  8.4 กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกํากับดูแล
ให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉล่ีย
อยู่ในระดับดีขึ้นไป หรือเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันกําหนดทุกปี หลังจากได้รับ
การเผยแพร่ หากต่อมาปรากฎว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไป
ตามที่กําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
พิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไข
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 9. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเน่ือง กรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามแนวทางที่กําหนด ให้มีการ
ปรับปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 10. ขั้นตอนการดําเนินการและรายละเอียดที่เก่ียวข้องปรากฏในเอกสารกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแนวทางการปฏิบัติขั้นตอนการดําเนินการ
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และแนวทางการปฏิบัติ ประกอบด้วย 3 ส่วนดังน้ี 
 ส่วนที่  1 สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประกอบด้วยเน้ือหาสาระสําคัญที่ต้องการให้ความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น ความหมาย หลักการสําคัญ วัตถุประสงค์ของการจัดทํา
โครงสร้างและองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น 
 ส่วนท่ี 2 ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประกอบด้วยขั้นตอนและรายละเอียดที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาจะต้องดําเนินการเพื่อให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ส่วนที่ 3 ภาคผนวก ประกอบด้วย แบบฟอร์มต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการดําเนินการ 7 
แบบฟอร์ม ดังน้ี 
 1. แบบ มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ...... สาขา/สาขาวิชา...... 
 2. แบบ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
 3. แบบ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 4. แบบ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 5. แบบ มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 6. แบบ มคอ.6 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
 7. แบบ มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
 
 1.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
นําไปจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้คุณภาพบัณฑิตในสาขา
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จึง
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้อง
มีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558” 
 ข้อ 2 การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 ที่แนบท้ายประกาศน้ี 
 ข้อ 3 สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับน้ีใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
ภายในปีการศึกษา 2559 
 ข้อ 4 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้อง
ปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
จะพิจารณาและให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 
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 รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระบุไว้
ใน มคอ.1 ดังน้ี 
 1. ช่ือ สาขาวิชา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 2. ช่ือปริญญา และสาขาวิชา 
  ภาษาไทย   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (.............................) 
    รป.บ. (.................................) 
    ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 
    ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Public Administration (………………………) 
    B.P.A (.................................) 
    Bachelor of Arts (Public Administration) 
    B.A. (Public Administration) 
 หมายเหตุ การเรียกช่ือปริญญาอ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. ลักษณะของสาขาวิชา 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเน้ือหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการ
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการบริหารประเทศเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการ
สร้างความตระหนักรู้ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ 
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและ
กระบวนการต่างๆในการบริหารงานภาครัฐ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุ
วิทยาการเพ่ือให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพใน
หน่วยงานภาครัฐที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม 
 4. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถ
ปรับวิถีชีวิตภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมท้ังมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม 
  4.2 มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  4.3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 
  4.4 สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่
แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4.5 มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพ้ืนฐานในการ
แก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
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 หมายเหตุ สถาบันอาจเพ่ิมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 
 5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่กล่าว
มาแล้ว การจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลต้องจัดให้สอดคล้องกันกับ
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 อย่างน้อย 5 ด้านดังนี้ 
  5.1 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral) 
  (1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความ
รับผิดชอบ ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม   
  (2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทาง
คุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน 
  5.2 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge) 
  (1) เข้าใจความรู้และหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  (2) รู้และเข้าใจถึงความก้าวหน้าของความรู้ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  (3) ตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  5.3 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
  (1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
  (2) สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้
ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
  5.4 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 
  (1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซ่ึงภาวะผู้นําและ
สมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
  (2) สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่าง
และแสดงความเห็นที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ 
  (3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พ้ืนฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 
  5.5 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
ก าร ใ ช้ เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ  (Numerical Analysis, Communication and Information 
Technology Skills) 
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  (1) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหา
ความรู้และการนําเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลต่างๆ 
  (2) สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
ประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  (3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 หมายเหตุ สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่เห็นสมควร 
ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา เอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
 6. องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
  ไม่มี 
 7. โครงสร้างหลักสูตร 
  7.1 ระดับปริญญาตรี 
  โครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วย
กิตในแต่ละหมวด และหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ดังน้ี 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา 
  7.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  7.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต  
 ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแกนและวิชาเฉพาะด้าน หรือกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้ 
 การจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะกําหนดไว้ ดังน้ี 
  (1) กลุ่มวิชาแกนหรือวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่จําเป็นต้องเรียนเพ่ือ
เป็นพ้ืนความรู้สําหรับการเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือกลุ่มวิชาชีพ 
  (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุม
องค์ความรู้ขั้นตํ่าของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งอาจจัดในลักษณะของวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู่ 
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโท 
ต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจํานวน 
หน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 
หน่วยกิต 
  7.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  หมายเหตุ สถาบันสามารถปรับเพ่ิมจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดในแต่ละหมวด
วิชาได้ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร รวมทั้งการกําหนดให้มีกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านหรือ
วิชาชีพเลือก รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งอาจเป็นการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาเพ่ือความเป็นเอกลักษณ์และหรืออัตลักษณ์ของสถาบัน 
 8. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
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  การกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของหมวดวิชาชีพเฉพาะ พิจารณาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับมาตรฐานระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ การระดมความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทางรัฐประศาสนศาสตร์ การระดมความเห็นจากผู้บริหาร
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ทั่วประเทศท้ังใน
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนระดมความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ซึ่งได้สะท้อนองค์ความรู้ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ทั้งสิ้น 5 องค์
ความรู้ได้แก่ (1) กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (2) กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบาย
สาธารณะ (3) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (4) กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ และ (5) กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ  
 9. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 
  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ผลิตออกสู่
สังคมและได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องกําหนดกลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
  9.1 กลยุทธ์การสอน หมายถึง แนวทางที่สถาบันใช้ในการประสาทความรู้ตาม
กลุ่มสาระวิชาให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้บัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีความรู้ตามมาตรฐานสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์รวมถึงคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีความสําคัญในการปฏิบัติงานและ
การดํารงชีพ ในสังคม กลยุทธ์การสอนแบ่งเป็น 2 ระดับ คือกลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร และกล
ยุทธ์การสอนระดับรายวิชา 
   9.1.1 กลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตร คือ การจัดลําดับก่อนหลัง 
รวมถึงการกําหนดวิชาพ้ืนฐาน และวิชาบังคับของรายวิชาให้เหมาะสมกับเน้ือหาสาระสําคัญใน
หลักสูตร รวมไปถึงการสร้างงานวิจัย ที่มุ่งเน้นแนวความคิดใหม่หรือเน้นการแก้ปัญหาต่างๆ ที่
เก่ียวกับนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐในบริบทของสังคมไทย เพ่ือให้บัณฑิตทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน และไม่ตํ่ากว่ามาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
   9.1.2 กลยุทธ์การสอนระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของรายวิชาตามหลักสูตร ซึ่งได้จัดลําดับตามกลยุทธ์การสอนระดับหลักสูตรไว้แล้ว เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ สามารถประยุกต์ความรู้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้สอน และเพื่อนร่วมช้ันเรียน ทั้งในฐานะผู้รับและผู้นําเสนอ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพได้ตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มุ่งเน้นการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนโดยการต้ังคําถาม ให้คิดวิเคราะห์เพ่ือการค้นหาคําตอบที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ 
และจําเป็นต่อการศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเองเป็นหลัก มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน วิธีการสอนมีหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การ
เรียนจากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จําลอง เป็นต้น 
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 สถาบันอาจกําหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ
พันธกิจ ในการผลิตบัณฑิต เพ่ือความเป็นอัตลักษณ์และหรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 
   9.1.3 ระดับปริญญาตรีควรเน้นกลยุทธ์การสอนแบบการบรรยาย 
อภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน การแสดงบทบาทสมมุติ การวิเคราะห์ปัญหาหรือปรากฏการณ์ในสังคม
ร่วมกันในช้ันเรียน ฯลฯ 
  9.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ ซึ่งต้องวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรทั้ง 5 ด้าน 
เทคนิคหรือวิธีการ สามารถทําได้หลายรูปแบบ เช่น การสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วยการสอบกลาง
ภาค การสอบปลายภาค การสอบย่อย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วนําเสนอต่อผู้สอนและเพ่ือน
ร่วมห้อง การนําเสนอเป็นรายงาน การอภิปราย การวัดผลจากพฤติกรรมในห้องเรียน การวัดผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน จะต้องเลือกใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดผลที่เหมาะสม เพ่ือให้การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นไปตามที่คาดหวัง 
 เกณฑ์การวัดและการประเมินผล ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนดเกณฑ์วัดผลและเกณฑ์ขั้นตํ่า
ของแต่ละรายวิชา โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงกลุ่ม ในการกําหนดเกณฑ์การวัดผลแต่ละ
รายวิชาต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และวิธีการสอนของแต่ละรายวิชา รวมทั้งพัฒนาการ
ของผู้เรียน 
 10. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพื่อยืนยันว่านิสิต 
นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามท่ีกําหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  10.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นิสิต นักศึกษา กําลังศึกษาอยู่ 
การทวนสอบในระดับรายวิชา ควรให้นิสิต นักศึกษา ประเมินผลการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติ การมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ และการประเมินผลให้
เป็นไปตามแผนการสอน 
  การทวนสอบในระดับหลักสูตร ควรมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบัน เพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล 
  10.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนิสิต นักศึกษา สําเร็จการศึกษา  
  การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา หลัง
สําเร็จการศึกษา ควรเน้นการทําวิจัยเชิงสัมฤทธ์ิการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอย่างต่อเน่ือง และ
นําผลการวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน 
  สถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดแนวทางการทวนสอบได้ตามความเหมาะสม 
การทวนสอบอาจจะทําได้ด้วยวิธีการสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ เพ่ือพิสูจน์ว่า
การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ สถาบันต้องดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ 
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  กลยุทธ์การทวนสอบท่ีใช้ในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การตรวจสอบการให้
คะแนนจากกระดาษคําตอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยคณาจารย์ นิสิต/
นักศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประเมินภายนอก การรายงานเกี่ยวกับทักษะของผู้ใช้
บัณฑิต 
  การทวนสอบมาตรฐานบางส่วนอาจดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มี
ความร่วมมือทางการศึกษา ทั้งน้ี สถาบันจะต้องรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่า
จะรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างสมํ่าเสมอ 
 11. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
  11.1 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
          ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสําเร็จ
การศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมี
คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือการรับตรงของสถาบัน 
  11.2 การเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
         สถาบันอุดมศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติ
เข้าศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และ
ข้อแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ตามประกาศ/ข้อบังคับ/
ระเบียบ ที่เก่ียวข้องของทบวงมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาธิการ และของสถาบันที่มีผลบังคับใช้
ในปัจจุบัน  
 12. คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ให้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
สัดส่วนเป็นไปตามเกณฑ์ ดังน้ี 
  12.1 อาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 
  (1) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่
เก่ียวข้อง และมีการสอนในระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 9 ปี หรือ 
  (2) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขารัฐประศาสนศาสตร์
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
  12.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีจํานวนและคุณวุฒิ ดังน้ี 
  (1) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่
เก่ียวข้อง และมีการสอนในระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 9 ปี หรือ 
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  (2) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ต้องมีการสอนในระดับปริญญาตรีในสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรือ 
  (3) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
  (4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
  (5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
  (6) แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน 
  (7) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  12.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีจํานวนและคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 
  (1) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่
เก่ียวข้องและมีการสอนในระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 
9 ปี หรือ 
  (2) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีการสอนในระดับปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
  (3) อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
  (4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
  (5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
  (6) แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน 
  (7) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
  12.4 อาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์โดยตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือเป็นผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ชํานาญการ 
หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์โดยตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาชีพรัฐประศาสน
ศาสตร์ 
  12.5 สัดส่วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เป็นไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย
มีจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาคือ    1 : 25 
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  12.6 คณาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องต้องเป็นสาขาวิชาที่อยู่
ในแขนงใดแขนงหนึ่ งตามที่ ระบุ ไว้ในฐานข้อมูล  International Standard Classification of 
Education (ISCED) 2011 ในข้อ 3 คือ Social Science, Business and Law ได้แก่ ข้อ 31 ข้อ 34 
และข้อ 38 ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่สะท้อนอัตลักษณ์และ
รายวิชาในหลักสูตร 
  12.7 บุคลากรสนับสนุน ควรมีจํานวนและคุณวุฒิการศึกษา รวมทั้งคุณสมบัติ
อ่ืนทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับความต้องการและจําเป็นของ
การจัดการศึกษา 
 13. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาควรสนับสนุนและจัดทรัพยากรเพ่ือให้การจัดการสอนบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังน้ี 
 (1) ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการสอนท่ีทันสมัย มีความเพียงพอ และอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการทบทวนความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (2) มีห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือใช้ในการฝึกทักษะการ
ปฏิบัติงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร 
 (3) มีห้องสมุด ฐานข้อมูล แหล่งรวบรวมความรู้อ่ืนๆ พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการสืบค้นความรู้ที่มีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง ตรงกับ
ความต้องการใช้ประโยชน์ในปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
 (4) มีสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการสอน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้นอกเวลาเรียน 
 (5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในสถานศึกษา ให้ถูกสุขลักษณะ และมีความ
ปลอดภัย 
            การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ให้เป็นไปตาม 
 (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่
มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
 (2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์การขอเปิด
และดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
 (3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐาน
ด้านพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
 14. แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดให้มีระบบกลไกในการพัฒนาคณาจารย์ให้สามารถบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดังน้ี 
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 (1) จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธาน
ของสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งการเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ 
 (2) จัดให้มีการอบรมเก่ียวกับกลยุทธ์และวิธีการสอน การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยองค์ความรู้ และการวิจัยสถาบัน 
 (3) จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเน่ือง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์
ที่ชัดเจนมีการติดตามและประเมินผล รวมท้ังการนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 (4) มีกลไกส่งเสริม สนับสนุนแรงจูงใจให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ การ
วิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 (5) จัดให้มีการจัดการความรู้เพ่ือให้เป็นแหล่งความรู้ เผยแพร่ความรู้ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 15. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ต้องสามารถ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  โดยกําหนดตัวบ่งช้ีหลักและเป้าหมายผลการดําเนินงานท่ัวไป ตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน และหรือตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 
 (1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
 (2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
 (3) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 (4) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 (5) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 (7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 (8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
 (9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหน่ึงคร้ัง 
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 (10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
 (11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 (12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
 สถาบันอุดมศึกษา อาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน หรือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของ
ตนเอง โดยกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมีผลการ
ดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย ตัวบ่งช้ีที่ 1 – 5 และมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ี
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาก่อนการรับรอง 
 16. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ 
 สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเปิดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ควรดําเนินการดังน้ี 
 (1) พิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรในหัวข้อ
ต่างๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 (2) แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน เพ่ือ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
 (3) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตามข้อ (2) 
น้ันในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แล้วสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งสถาบันต้องการให้บัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ของสถาบันมีคุณลักษณะเด่น หรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชาเดียวกันของสถาบัน
อ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียน
หลักสูตรของสถาบัน หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การ
กระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก หรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านใด 
 (4) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) และ
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แบบ มคอ.4 (รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับ พร้อมทั้งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯ ต้องมอบหมายให้สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา 
รวมท้ังรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน 
 (5) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได้
จัดทําอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการ
จัดทําและอนุมั ติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน 
 (6) สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯ อนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบให้เปิดสอนแล้วให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 
วัน นับแต่สภาสถาบันอนุมัติให้ความเห็นชอบ 
 (7) เมื่อสภาสถาบันอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามข้อ (5) แล้ว ให้มอบหมาย
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
ที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 (8) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน  การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู้
ของแต่ละรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู้สอน
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียน
ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ 
มคอ.5 (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.6 (รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม) (ถ้ามี) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล การดําเนินการและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปี
การศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร) เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็
สามารถกระทําได้ 
 (9) เมื่อครบรอบหลักสูตร ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมี
หัวข้อและรายละเอียดอย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) 
เช่นเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ รวมท้ังให้นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/
หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป 
 17. การเผยแพร่หลักสูตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualifications 
Register: TQR)  
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 ให้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
2. แนวคิดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของบัณฑิตซึ่งปรากฏใน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีที่ 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต โดยมีคําอธิบายตัวบ่งช้ี
ว่า คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี 
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละ
หลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง (คู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557, 2558) 
 วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543 หน้า 84 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธนะกุล, 2556) ได้
ศึกษาลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ดังน้ี คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้สําเร็จการศึกษาระดับที่ 2 ปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรู้
ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้ 
 1. ความรู้ที่ครอบคลุมสอดคล้องและเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึง
ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องโดยอาศัย
คําแนะนําแต่เพียงเล็กน้อย 
 3. ความสามารถในการค้นหาการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมใน
การวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการส่ือผลการวิเคราะห์
ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ 
 4. ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพสิ่งสําคัญคือความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในวิชาชีพน้ัน 
 5. ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไม่มุ่งเน้นการปฏิบัติในวิชาชีพสิ่งสําคัญคือความรู้
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลงานวิจัยต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชาน้ันความสามารถในการแปล
ความหมายการวิเคราะห์และประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองค์ความรู้ในสาขา/
สาขาวิชา 
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 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 1. มีความคิดริเร่ิมในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและ
ของกลุ่ม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้ 
 2. สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้า
ในสาขาวิชาของตนเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อ่ืน ๆ 
 3. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพโดยยอมรับข้อจํากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน 
 4. มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัยและเพ่ิมพูนความรู้
และความเข้าใจของตนอยู่เสมอ 
 5. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการในวิชาชีพและชุมชน
อย่างสมํ่าเสมอ 
 คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ประกอบการ จากการเปรียบเทียบ
การจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน พบว่า ผู้ประกอบการในการพัฒนาองค์กร มีความต้องการ
บุคลากรเพื่อการแก้ไขพัฒนา ปรับปรุง ในส่วนที่เกิดปัญหาขององค์กร จากความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่ความต้องการให้องค์กรดํารงอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัย มีช่ือเสียงและพัฒนาองค์กรให้
เจริญ รุ่งเรืองและตอบสนองสังคม 
 สมชาติ กิจยรรยง (2548 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธนะกุล, 2556) กล่าวว่า การพัฒนาคน
ไทยให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ใน “องค์รวมของคน” น้ัน เราจําเป็นที่จะต้องทําให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้ง 5 ด้าน คือ 
 1. พัฒนาพลังกายของคน 
 2. พัฒนาพลังใจของคน 
 3. พัฒนาพลังสมองของคน 
 4. พัฒนาพลังจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรมของคน 
 5. พัฒนาพลังสติปัญญาของคน 
 โดยจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาคนตามทิศทางใหม่ คือ 
 1. พัฒนาพลังจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม สติปัญญา โดยทุ่มเทลงทุน ลงแรง ลง
เงิน เพ่ือการน้ีให้ได้สัดส่วนอย่างน้อย 50 % 
 2. พลังสมอง พลังกาย และพลังใจ ที่เหลืออีก ประมาณ 50 % ของทรัพยากรที่
จํากัดมาลงทุนในส่วนน้ีดังน้ันบุคลากรในการปฏิบัติงานจึงจําเป็นต้องพิจารณาจากลักษณะของการ
ปฏิบัติงานที่ดีของลูกจ้าง 
 ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2556 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธนะกุล, 2556) ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะของพนักงานท่ีเป็นที่ต้องการขององค์กรสมัยใหม่ ซึ่งพบว่า องค์กรส่วนใหญ่ต้องการ
พนักงานที่มีคุณสมบัติที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก คือ 
 1.  มีความรับผิดชอบสูง  
 2.  ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี 
 3.  มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

31 

 4.  สื่อความได้ดี 
 5. มีใจรักที่จะทํางานและต้องการประสบความสําเร็จ 
 ทัศนา แสวงศักด์ิ (2531 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธนะกุล, 2556) คุณลักษณะของ
พนักงานที่นายจ้างต้องการ ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่ทางก้าวหน้าในชีวิต ดังน้ี 
 1. คุณค่าเฉพาะตัว 
  1.1 ซื่อสัตย์ 
  1.2 นับถือตนเอง และมีภาพพจน์ที่ดีต่อตนเอง 
  1.3 มีเป้าหมายในอาชีพและชีวิต 
  1.4 มีความมั่นคงทางอารมณ์ 
  1.5 มีทศันคติที่ดี 
  1.6 มีความกระตือรือร้น 
  1.7 ไม่จํากัดความสามารถของตนเอง 
 2. ทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
  2.1 มีความยืดหยุ่น 
  2.2 มีความคิดสร้างสรรค์ และมีแนวทางแปลกใหม่ 
  2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการของงานที่เปลี่ยนแปลงได้ 
  2.4 สามารถใช้เหตุผลและตัดสินใจได้อย่างเที่ยงตรง 
  2.5 สามารถวางแผนและจัดระบบการทํางานได้ 
  2.6 มีสมาธิสามารถจดจ่ออยู่กับงานหลาย ๆ ส่วนในเวลาเดียวกันได้ 
 3. ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
  3.1 เข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้ดี 
  3.2 ยอมรับการปกครองและคําปรึกษาแนะนําของหัวหน้า 
  3.3 ยอมรับข้อติชม 
  3.4 ทํางานเป็นทีมได้ 
  3.5 มีความเป็นมิตร 
  3.6 เสมอต้นเสมอปลายกับผู้อ่ืน 
  3.7 ให้ความร่วมมือดี 
  3.8 เต็มใจรับมอบงานด้วยความยินดี 
  3.9 มีจิตสํานึกในการให้บริการ 
  3.10 ยอมรับผู้อ่ืน 
  3.11 เคารพในสิทธิและทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
  3.12 มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นํา 
 นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตแล้ว สิ่งที่หลักสูตรควรสร้างทักษะให้
นักศึกษา คือ เทคนิคการทํางาน เพราะเมื่อผลิตบัณฑิตให้เข้าสู่ตลาดแรงงงานแล้ว บัณฑิตจะต้อง
สามารถนําความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่คนประสบอยู่ 
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 จ๊อบ ดีบี (2557 อ้างถึงใน กรกนก อนรรฆธนะกุล, 2556) ได้เขียนในเทคนิคการทํางานถึง 
6 ทักษะหลักที่นายจ้างต้องการเสมอ คือคุณสมบัติที่ในตําราเรียนไม่มีสอน แต่เป็นสิ่งจําเป็นและ
สําคัญมากสําหรับการทํางาน เป็นทักษะที่ต้องเก็บเกี่ยวเอาเองจากการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะ
เป็นการทํารายงานกลุ่ม การทํากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในคณะ นอกคณะ และนอกมหาวิทยาลัย รวมถึง
การฝึกงานก่อนเรียนจบด้วย ดังน้ี 
 1. มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้ที่เป็นนักสื่อสารที่ดี ไม่ใช่แค่พูดเก่งอย่างเดียว ต้องมีทักษะในการฟังด้วย ต้องฟัง
อย่างต้ังใจเสียก่อน จึงจะโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง ถามคําถามได้อย่างเหมาะสม ถ่ายทอดความคิดออก
ไปสู่ผู้ฟังได้อย่างถูกต้อง ผู้ส่งสารกับผู้รับสารเข้าใจตรงกัน อธิบายส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน สามารถ
คุยกับคนท่ีไม่คุ้นเคยได้อย่างไม่เคอะเขิน จูงใจผู้อ่ืนให้คล้อยตามได้ และสามารถเจรจาหรือต่อรองได้
ประสบความสําเร็จ 
 2. มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม 
 ผู้ที่ทํางานเป็นทีมได้ดี มักจะเป็นคนยืดหยุ่นและประนีประนอม จึงสามารถเข้ากับ
คนได้ทุกประเภท เปิดกว้างสําหรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อ่ืนอยู่เสมอ 
อีกทั้งยังเป็นคนซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน ยึดมั่นและทําตามคําสัญญาที่รับปากไว้ ทําให้ผู้อ่ืน
ไว้วางใจ ในขณะเดียวกันก็ไว้ใจผู้อ่ืนด้วย 
 3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ผู้ที่เป็นนักแก้ปัญหาตัวเอง จะมองเห็นปัญหาก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ทั้งยัง
รู้จักมองด้วยมุมมองที่แตกต่าง จึงสามารถเห็นและจัดการกับปัญหาได้ก่อนผู้อ่ืน คนที่มีคุณสมบัติ
เช่นน้ีไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา จึงไม่เคยคิดปัดปัญหาไปให้ผู้อ่ืน เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นก็
เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง และพยายามทางหนทางใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาอย่างไม่ย่อท้อ 
 4. มีความสามารถในการคิดริเร่ิม 
 ผู้ที่มีความคิดริเริ่ม คนที่มีคุณสมบัติเช่นน้ีมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นผู้นํา เพราะรู้ตัวเอง
ว่าต้องทําอะไร โดยไม่ต้องมีใครบอกให้ทํา ชอบที่จะคิดสร้างสรรค์ ชอบทดลอง ปรารถนาที่จะเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ ไม่เพียงเฉพาะกับตัวเองเท่าน้ัน แต่ยังเป็นตัวต้ังตัวตีให้ผู้อ่ืนทําในสิ่งใหม่ ๆ เช่นกัน 
 5. มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
 ผู้ที่มีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถวางแผนงานและจัดลําดับความสําคัญของ
สิ่งต่าง ๆ ได้ดี รู้ว่าอะไรควรทําก่อน อะไรควรทําทีหลัง มีความสามารถในการทํางานหลายอย่างใน
เวลาเดียวกัน และสามารถทํางานเสร็จตรงเวลา อีกทั้งยังมีความสามารถในการประสานงานกับผู้อ่ืน
ได้ดี 
 6. มีความสามารถในการปรับตัว 
 ผู้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และบุคคลได้ดี เป็นคนเรียนรู้เร็ว ไม่ยึดติดกับ
ตัวเอง พร้อมเปิดรับความคิดใหม่ ๆ เสมอ จึงไม่กลัวที่จะลองทําสิ่งที่แตกต่าง และสามารถจัดการกับ
ความเปลี่ยนแปลงได้ดี 
 จากการประมวลแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และเทคนิคการทํางานที่
นายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตต้องการนั้น พบว่า บัณฑิตจะต้องคิดเป็น ทํางานเป็น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 
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ๆ อยู่เสมอ ซึ่งจะทําให้บัณฑิตประสบความสําเร็จในสายอาชีพของตน นอกจากนั้นแล้ว จากการ
ประชุมร่วมกันของอาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้มีการทบทวนและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตมาตลอด
ระยะเวลาที่เปิดทําการเรียนการสอน ซึ่งพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์น้ันทํางานไม่ตรงกับสายที่ศึกษา เช่น ประกอบอาชีพอิสระ หรือทํางานในภาคเอกชน ใน
สัดส่วนที่มากกว่าการเข้ารับราชการหรือทํางานในองค์การภาครัฐ ดังน้ัน การปรับปรุงหลักสูตรและ
การพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในแต่ละครั้ง จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบัณฑิต
สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงให้มากข้ึน 
 
3. แนวคิดการทวนสอบในระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
 ในปัจจุบัน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ระบุให้มี
การทวนสอบ (ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552) ทั้งน้ีเพ่ือให้มีความมั่นใจว่า
มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุผลตามคาดหวัง และต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าได้มีการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างพอเพียง และเช่ือถือได้ การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะหมายถึงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ หรือการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ.1 ที่ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดให้มีระบบและกลไกการวนสอบ เพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาทุกคน มีผลการ
เรียนทุกด้านตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ......สาขา/สาขาวิชา.......เป็นอย่างน้อย โดยอาจ
จัดทําการทวนสอบระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และระดับหลักสูตร 
 การทวนสอบ มาจากคําในภาษาอังกฤษว่า verification ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า ทวนสอบ 
หมายถึง ยืนยันความถูกต้อง ดังเช่น ในการวิจัย (research) ผู้วิจัยต้องมีการทวนซ้ําในการค้นหา
คําตอบหลายครั้งเพ่ือให้มั่นใจว่าคําตอบที่ได้จากการวิจัยถูกต้อง เช่ือถือได้ การทวนสอบมีความหมาย
ใกล้เคียงกับคําหลายคําในภาษาไทย เช่น การตรวจสอบ การยืนยัน การพิสูจน์ความจริง เป็นต้น 
เช่นเดียวกันในภาษาอังกฤษก็มีคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันการทวนสอบหลายคํา เช่น confirm, 
prove, inspection, checking เป็นต้น (Longdo Dictionary, 2558 อ้างถึงใน บุญเลิศ คําปัน , 
2558) 
 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2558) ให้ความหมายของการทวนสอบไว้ว่า เป็นกระบวนการตรวจสอบ
เพ่ือยืนยันความถูกต้องของการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง เพ่ือมิให้เกิดการผิดพลาดข้ึน (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2558) 
สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ให้นิยามของการทวนสอบ ว่าคือการ
ดําเนินการหาหลักฐาน หรือตรวจสอบด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน 
และการสัมภาษณ์ ฯลฯ เพ่ือยืนยันพิสูจน์ว่าสิ่งที่กําหนดขึ้นน้ันได้มีการดําเนินการและบรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบตามนิยมของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหมายรวมถึงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เป็นการทวนสอบทางตรง เช่น จากการทําข้อสอบของนักศึกษา และการ
ทวนสอบทางอ้อมโดยพิจารณาในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 โดยทั่วไปการทวนสอบจะเก่ียวข้องกับบุคคลสองฝ่าย คือ ผู้สอนและผู้เรียน หมายถึง 
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ ผู้สอนหรืออาจารย์จะเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจดีกว่าบุคคล 
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อ่ืน ๆ เก่ียวกับสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ ไปแล้ว จึงสามารถจะทบทวนได้ว่านักศึกษามีความเข้าใจ หรือ
จดจําเน้ือหา หรือแนวคิดต่าง ๆ ที่เรียนไปแล้วได้มากน้อยเพียงใด หรือมีความถูกต้องเหมาะสม
เพียงใด โดยที่นักศึกษาสะท้อนประสบการณ์เรียนรู้ออกมาให้ผู้สอนทราบจากการทวนสอบ ซึ่งอาจทํา
ได้หลายวิธีการ การทวนสอบที่กล่าวมาน้ีถือว่าเป็นการทวนสอบในระดับรายวิชา อย่างไรก็ตามการ
ทวนสอบสามารถทําได้ในระดับหลักสูตรด้วย เป็นการสะท้อนประสบการณ์จากการเรียนการสอน
หลาย ๆ วิชาในหลักสูตรน้ัน ๆ ในกรณีน้ีผู้ทวนสอบควรเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหลักสูตรโดยตรง ผู้ทวนสอบอาจเป็นบุคคลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาที่สําเร็จไปแล้ว 
เช่น ผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นต้น ผู้ทวนสอบสามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 การทวนสอบ 
 

 
ที่มา : ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2558 
 
 การทวนสอบของบุคคลต่าง ๆ จากตารางพิจารณาได้จากความเกี่ยวข้องกับสภาพที่
ดําเนินงานของการศึกษาของผู้เรียน ในสภาพการเรียนการสอนแน่นอนผู้สอนเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง  จึงสามารถทวนสอบในเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนผ่านประสบการณ์แล้วจากกระบวนการเรียนการ
สอน การทวนสอบในระดับหลักสูตรจะเป็นการทวนสอบผลการเรียนการสอนในภาพรวมท้ังหมด หรือ
ทั้งหลักสูตรน่ันเอง ผู้ใช้บัณฑิตอาจมีโอกาสทวนสอบ เช่นในขณะท่ีผู้เรียนมีการปฏิบัติการภาคสนาม 
เช่น การส่งนักศึกษาไปฝึกงานในโรงเรียน หรือในสถานประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสามารถ
ทวนสอบโดยผ่านการตรวจสอบหรือการวิพากษ์ เช่นการวิพากษ์หลักสูตร ส่วนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาไปแล้วสามารถทวนสอบได้ในลักษณะของการทํางานในหน่วยงานต่าง ๆ หรือในสาขาที่
สําเร็จการศึกษาว่าเกิดผลหรือมีประสิทธิภาพในการทํางานอย่างไรบ้าง เป็นต้น 
 กรอบแนวคิดในการทวนสอบ เมื่อพิจารณากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) แต่ละหลักสูตรต้องดําเนินการ มคอ. 2-7 และนําไปปฏิบัติการเรียนการสอน และเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา ต้องมีการทวนสอบ ซึ่งดังที่กล่าวมาแล้วการทวนสอบสามารถทําได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งทางตรงได้แก่การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ ส่วนทางอ้อมเป็นทวนสอบกระทวน
การจัดการเรียนการสอน แสดงให้เห็นดังแผนภาพข้างล่างน้ี 
 
ภาพที่ 2.1 แนวคิดการทวนสอบรายวิชา 
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ที่มา : ดารุณี รุจกรกานต์, 2558 
 
 ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างเป็นการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนที่อยู่
นอกกรอบนําไปสู่การทวนสอบกระบวนการเรียนรู้ ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกรอบ 
TQF มีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ ระดับหลักสูตร (มคอ.2) และระดับรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 
ว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่ ซึ่งจะเห็นได้อย่างหน่ึงในขั้นตอนการนําสู่การปฏิบัติตามที่กําหนดใน
แผนการกระจายผลาการเรียนรู้สู่รายวิชาในหลักสูตร (Curriculum Mapping) แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ออกแบบมาอย่างดีทั้งใน มคอ.3 และ มคอ.4 ก็จะทําให้มั่นใจว่าการจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกัน ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับรายวิชา น่ันหมายถึงว่า ผลการ
เรียนรู้ (Learning Outcomes) ทุกข้อที่กําหนดใน Curriculum Mapping (ระดับหลักสูตร) จะถูก
นํามาพัฒนาการสอนด้วยวิธีการที่เหมาะสม และวางแผนวิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้อย่าง
สอดคล้องกับลักษณะผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ ซึ่งใน มคอ.2 หมวด 5 ข้อ 2 ได้กําหนดให้อธิบาย
กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา เช่น การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ การมอบหมายงาน หรืออ่ืน ๆ ที่อาจแตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะรายวิชาที่แตกต่างกัน 
 การนําผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร หรือที่ปรากฏใน Curriculum Mapping มาใช้ใน
ระดับวิชาก่อนที่จะมีการทวนสอบ จะต้องมีการพิจารณาด้วย ทั้งน้ี เพราะผลการเรียนรู้ในระดับ
หลักสูตร เขียนในลักษณะที่กว้างและครอบคลุม เพราะใช้สําหรับทุกรายวิชา ส่วนผลการเรียนรู้ใน
ระดับรายวิชามีความเฉพาะเจาะจงตามลักษณะของรายวิชา ในการนํา TQF มาปฏิบัติน้ันต้องจัดทํา
ทั้งผลการเรียนรู้ของระดับรายวิชา โดยที่ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาจะเป็นส่วนย่อย (subset) ของ
ผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร และในการทวนสอบน้ันตามมาตรฐาน TQF กําหนดให้มีการทวนสอบ
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ทั้งระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา ในการทวนสอบระดับรายวิชาการจัดทําผลการเรียนรู้ส่วนย่อยจึง
เป็นเร่ืองจําเป็น และต้องทําความเข้าใจให้ดี เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ 
 ความเข้าใจความเกี่ยวข้องสอดคล้องกันของผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร และระดับ
รายวิชา จะทําให้ผู้สอนมีเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนผู้เรียน ในระดับ
รายวิชา รวมท้ังมีความชัดเจนในการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งในระดับที่กว้าง (จุด) และในระดับ
รายวิชา ตามเป้าหมายในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 กลยุทธ์การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ส่วนมากเป็นไปตามแนวทางที่ผู้สอนเขียนไว้
ใน มคอ.3 หมวดที่ 5 เช่น ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข จะใช้การตรวจสอบจากคะแนนในกระดาษคําตอบของนักศึกษา ด้านคุณธรรมจริยธรรม จะใช้
การรายงานตนเอง หรือการทํากรณีศึกษา  ด้านทักษะความสัมพันธ์อาจทวนสอบด้วยการสังเกต การ
ปฏิบัติงานกลุ่ม เป็นต้น ดังน้ันการทวนสอบจึงใช้วิธีการที่หลากหลายตามท่ีระบุใน มคอ.3 และ 4  
 การจัดทําแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 และ 4 ของผู้สอนมีความสําคัญต่อการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาเป็นอย่างยิ่ง เพราะก่อนการปฏิบัติผู้สอนได้ทํา Curriculum Mapping 
และผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้ว จึงเช่ือมั่นได้ว่าครอบคลุมทุกองค์ประกอบของผลการเรียน
เรียนที่อยู่ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การทําแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้สอน
ก็ยึดตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน Curriculum Mapping น่ันเอง (ดารุณี รุจกรกานต์, 2558) 
 การทวนสอบที่กําหนดในหลักสูตร (มคอ.2) ตามปกติแล้วให้ดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้ เช่น ถ้า
หากหลักสูตรกําหนดให้เรียนปีละ 15 รายวิชา จํานวนรายวิชาที่จะให้มีการทวนสอบคือ  6 รายวิชา 
เป็นต้น ส่วนของการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรจะเขียนไว้เป็นตัวบ่งช้ีการดําเนินการหลักสูตร 
(KPI) การทวนสอบร้อยละ 5 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน มคอ.3 และ 5 เป็นร้อยละขั้นตํ่าตามเกณฑ์
มาตรฐาน TQF แต่ในบางสถาบันอาจมีการทวนสอบมากกว่าน้ี หรือแม้กระทั่งทวนสอบทุกรายวิชาก็
ตาม อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่จะพิจารณาร่วมกัน การทวนสอบรายวิชาร้อย
ละ 25 ในหลักสูตรที่เปิดดําเนินการ 4 ปี โดยทั่วไปจะสามารถทวนสอบได้ครบทุกรายวิชา โดยไม่มี
วิชาใดที่มีการทวนสอบซ้ําอีก 
 กลไกในการดําเนินงานตามข้ันตอนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มี
การจัดทําคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้
เป็นแนวปฏิบัติ ทางคณะก็ต้องมีการจัดต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิฯ ทั้งในระดับคณะเอง 
และระดับหลักสูตร  ในระดับคณะจะมีการต้ังคณะกรรมการกลางทวนสอบประจําปีการศึกษา ซึ่งควร
มีชุดเดียว ส่วนในระดับหลักสูตรสามารถต้ังคณะกรรมการทวนสอบได้หลายกลุ่มหรือเป็นคณะย่อย ๆ 
(subset) ทั้งน้ีแล้วแต่จํานวนหลักสูตรที่มีในแต่ละคณะและภาควิชา คณะกรรมการทวนสอบกลุ่มย่อย
จะรับผิดชอบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับรายวิชาตามที่กําหนดใน มคอ .3 – 4 โดยปกติแล้ว
คณะกรรมการทวนสอบย่อยจะไม่มีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาน้ันอยู่ในคณะด้วย ทั้งน้ี เพ่ือให้มียุติธรรม
และโปร่งใสในการทวนสอบ ประเด็นสําคัญก็คืออาจารย์ผู้สอนไม่ควรทวนสอบในวิชาที่ตนเองเป็น
ผู้สอน ต้องให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ทวนสอบ   
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4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 วรญา ทองอุ่น และ จันจิราภรณ์ ปานยินดี (2560) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทําการเก็บข้อมูล
โดยแบบสอบถาม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 
123 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ค่าความถ่ีค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31 2) นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาช้ันปีการศึกษาต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 สุพัตรา รักการศิลป์ และคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาการ
บัญชีที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ประจําปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชีที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่มี
ต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีเพศ อายุ ระดับช้ันปี 
และหมู่เรียนแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจําปีการศึกษา 2558 จํานวน  242 คน  เค ร่ืองมือที่ ใช้ คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย t-test และ F-test ผลการวิจัยพบว่า 
1) นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยรวมและเป็นรายด้าน 
ได้แก่ ด้านเน้ือหาหลักสูตร ด้านเน้ือหารายวิชา ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน และ 
ด้านการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่มีอายุ 
ระดับช้ันปี และหมู่เรียนแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิตแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 
 ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล (2559) ศึกษาเร่ือง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายมีความคิดเห็นต่อคุณภาพหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยรวม 3.36) โดยมีความคิดเห็น
เรียงลําดับเป็นรายด้าน ดังน้ี ด้านความภาคภูมิใจต่อคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.84) ด้านผลการเรียนรู้ที่มีผลต่อการทํางาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) 
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.39) ด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.38) ด้านระบบการให้
คําแนะนําปรึกษา อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.97) และด้านการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการ
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เรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.87) ตามลําดับ กลุ่มบัณฑิตผลการวิจัยพบว่า บัณฑิตมีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับหลักสูตรสาขาวิชาการ
ปกครอง โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.87) โดยมีความคิดเห็นเรียงลําดับเป็นรายด้าน ดังน้ี 
ด้านความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09) ด้านผลการเรียนรู้ที่มีผลต่อการ
ทํางาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94) ด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) ด้าน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.75) ด้านระบบการให้คําแนะนําปรึกษา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75) และด้านการให้บริการและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.68) ตามลําดับ และกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตผลการวิจัย
พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติระดับคณะวิชา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉล่ียรวม 
4.23) โดยมีความคิดเห็นเรียงลําดับเป็นรายด้าน ดังน้ี ด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.42) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.38) ด้านอัตลักษณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดีต่อสังคม”
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.32) ด้านทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ด้านทักษะ
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09) และด้านความรู้วิชาการ วิชาชีพ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) ตามลําดับ 
 เพลินพิศ ศิริสมบูรณ์ (2559) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจําปีการศึกษา 2556 - 2557 (รุ่นที่ 15) 
มีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 599 คน ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลทั้งหมด จากประชากรจํานวน 1,187 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยภาพรวมของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะของบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม
สูงสุด รองลงมาคือ คุณลักษณะของบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ อันดับสามคือ คุณลักษณะของบัณฑิตด้านความรู้อันดับสี่คือ คุณลักษณะของบัณฑิตด้าน
ทักษะทางปัญญา อันดับสุดท้ายคือ คุณลักษณะของบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกตามหลักสูตร 
ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต เรียงตามลําดับ พบว่า หลักสูตรนิติศาสตร์มีคุณลักษณะของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนหลักสูตรอ่ืน ได้แก่ 
หลักสูตรการบัญชีหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรการ
จัดการโลจิสติกส์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและ
หลักสูตรการตลาด อยู่ในระดับมากเรียงตามลําดับ 
 อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา (2557) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรปริญญา
ตรี คณะบัญชีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
ปริญญาตรีในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้าน
การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน และด้านปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
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มาก โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในด้านอาจารย์ผู้สอนเป็นอันดับแรก อันดับที่สองรองลงมาเป็นด้าน
หลักสูตรการเรียนการสอน อันดับที่สามเป็นด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน และ
อันดับที่สี่เป็นด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตรปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่านักศึกษาที่มีภูมิลําเนาเดิมแตกต่าง
กันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน และด้านปัจจัยเก้ือหนุนการเรียนการสอน 
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่จบก่อนเข้ารับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านอาจารย์
ผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน และด้าน
ปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอน แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 กรกนก อนรรฆธนะกุล (2556) ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การวิจัยในครั้งน้ีมี วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร/อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้าน
ทักษะพิสัย ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวช้ันปีที่ 4 นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมช้ันปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา
โดยผู้ เช่ียวชาญ  และหาความเชื่อมั่น เท่ากับ  .95 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิ ติ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร/อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต เก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ (μ=3.88, 
S.D.=0.64) โดยพบว่า ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (μ=3.98, 
S.D.=0.63) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (μ=3.97, S.D.=0.66) ด้านทักษะ
พิสัย (μ=3.86, S.D.=0.65) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (μ=3.74, S.D.=0.59) ด้านทักษะทางปัญญา (μ=3.73, S.D.=0.70) และด้านความรู้ 
(μ=3.71, S.D.=0.70) ส่วนความคิดเห็นของผู้บริหาร/อาจารย์นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต เก่ียวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาการโรงแรม 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยพบว่า ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (μ=4.14, S.D.=0.66) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (μ=4.08, 
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S.D.=0.66) ด้านทักษะพิสัย (μ=3.98, S.D.=0.70) ด้านทักษะทางปัญญา (μ=3.86, S.D.=0.74) 
ด้านความรู้ (μ=3.78, S.D.=0.71) และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (μ=3.74, S.D.=0.64) 
 วิมานพร รูปใหญ่ (2555) ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี พบวา ความคิดเห็นจากกลุ่มบัณฑิต 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีค่าเฉล่ีย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.45 ด้านการพัฒนาตามอัตลักษณ์ 
เท่ากับ ด้านความรู้ 4.32 ด้านทักษะทางปัญญา 4.31 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.98 ส่วนความคิดเห็นกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด 4.55 คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4.46 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.40 ด้านการพัฒนาตามอัต
ลักษณ์ 4.24 ด้านความรู้ 4.34 และด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4.17 
 พรณพัชร วิมลทรง (2555) ศึกษาคุณลักษณะตามสภาพจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามความคิดเห็นขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพเป็นอันดับหน่ึง รองลงมาคือ คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ความสามารถ ด้านภาวะผู้นํา และด้านทักษะการปฏิบัติงาน ตามลําดับ และผู้ใช้บัณฑิต
คาดหวังและพึงประสงค์ให้บัณฑิตมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมสูงเป็นอันดับหน่ึง รองลงมา 
คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถ ด้านภาวะผู้นํา ตามลําดับ ผล
การเปรียบเทียบคุณลักษณะตามสภาพจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ตามความคิดเห็นขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านความรู้ความสามารถ ด้าน
ทักษะการปฏิบัติงาน ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้นํา และคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทุกด้าน 
 กฤตยา ฐานุวรภัทร์ (2555) ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์สําหรับสถาน
ประกอบการ กรณีศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษา อังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารที่พึงประสงค์ 5 ด้าน จากนักศึกษาฝึกงานที่สถานประกอบการมีความต้องการมากที่สุด คือ 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ 3.77 รองลงมาคือด้าน
คุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.71 ด้านความรู้และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.43 เท่ากัน ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ 3.29 ข้อมูลจากนักศึกษาสมัครเข้าทํางานที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุดคือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.57 รองลงมาคือด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย 4.46 ด้าน
ความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.29 และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ 
4.05 
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 สุ บิ น  ยุ ระ รัชและคณ ะ  (2554) ศึ กษ าค วามพ ร้อม ในการพัฒ น าบัณ ฑิ ตของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า อาชีพที่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคาดหวังมีจํานวน 16 สาขาอาชีพ ส่วนคุณลักษณะของบัณฑิตที่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนคาดหวังมีจํานวน 3 ด้าน 26 คุณลักษณะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยมี
ความพร้อมร้อยละ 49.48 ในการพัฒนาบัณฑิตเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ด้าน
อาชีพ มีความพร้อมร้อยละ 30.91 ด้านคุณลักษณะของบัณฑิต มีความพร้อมร้อยละ 64.34 จําแนก
เป็นด้านพุทธิพิสัย ร้อย 61.82 ด้านจิตพิสัย ร้อยละ 58.86 และด้านทักษะพิสัยร้อยละ 76.67 และ
ด้านกิจกรรมการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มีความพร้อมร้อยละ 53.20 และ ความต้องการ
จําเป็นในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมี 3 ด้าน โดยเรียงอันดับความสําคัญจากมากไปหาน้อยได้แก่ 
ความต้องการจําเป็นด้านอาชีพ ความต้องการจําเป็นด้านกิจกรรมการผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ความต้องการจําเป็นด้านคุณลักษณะของบัณฑิตสําหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้ตอบสนองต่อการเปิดเสรีของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมีจํานวน 9 ข้อ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ (2554) สํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตแพทย์ที่
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า คุณลักษณะของบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (4.77) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4.64) 
ด้านทักษะการปฏิบัติ (4.57) ระดับมาก คือ ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.13) และด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ (4.06) แสดงว่าผู้ใช้
บัณฑิตให้ความสําคัญของคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบมาเป็นอันดับแรกมากกว่าด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ อาจ
เน่ืองจากเป็นที่ทราบกันดีว่าการจบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตต้องผ่านมาตรฐานระดับประเทศ รับรองได้
ระดับหน่ึงว่าพร้อมปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ได้ แต่ต้องการแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมทั้งมีความรับผิดชอบเพื่อสามารถทํางานร่วมกบผู้อ่ืนได้ดี และเป็น
แพทย์ที่ดีในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ถือ
คุณธรรม จริยธรรมเป็นสิ่งสําคัญ 
 วรวรรธน์ ศรียาภัย, กรรณิการ์ รักษา และคนึงนิจ ศีลรักษ์ (2553) ศึกษาความต้องการ
คุณลักษณะบัณฑิตทางภาษาและการสื่อสารของสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการภาครัฐ
และเอกชนต้องการบัณฑิตที่ความสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ดี ต้ังแต่ 2 ภาษาข้ึนไป โดยต้องการ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากที่สุดร้อยละ 54.0 ถัดมาภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น สามารถใช้การ
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับมากที่สุด ร้อยละ 60.8 และนอกจากน้ียังต้องการบัณฑิตที่มี
ศักยภาพพ้ืนฐาน เช่น ทักษะคอมพิวเตอร์สารสนเทศ การคิดสร้างสรรค์ การจัดการ มีทัศนคติที่ดี 
มองโลกในแง่บวก อารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ได้ และมีคุณธรรม 
 อารีรักษ์ มีแจ้ง (2552) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
การศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยนเรศวร. การวิจัยคร้ังน้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และเปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิตโดย
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จําแนกตามเพศ  ช้ันปี และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  นิสิตหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยนเรศวร ช้ันปีที่ 1-4 ในระบบปกติ จํานวน  
205  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลกระทําโดย
การหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s)  ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมนิสิตมีความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการศึกษาใน
หลักสูตรน้ีอยู่ในระดับมาก  เพศและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ส่งผลต่อความแตกต่างของความ
คาดหวังและความพึงพอใจ  ในขณะที่ช้ันปีส่งผลต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิต 
 อนุรัตน์ อานันทนาธร (2552) ศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ผล
การศึกษาพบว่า นิสิตมีผลสัมฤทธ์ิในการนําความรู้ไปใช้ในการทํางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄
= 3.96) และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ประเด็น ได้แก่ ด้านการสร้าง
คุณธรรมจรอยธรรม (X̄ = 4.23) และอยู่ในระดับมาก 5 ประเด็น ซึ่งสามารถเรียงลําดับจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี ประเด็นด้านที่ 2 ด้านการปรับปรุงการทํางาน (X̄ = 4.05) ประเด็นด้านที่ 4 ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X̄ = 4.01) ประเด็นด้านที่ 5 ด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร 
(X̄ = 3.84) ประเด็นด้านที่ 6 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X̄ = 3.83) และประเด็นด้านที่ 3 ด้าน
การพัฒนาความรู้และสติปัญญา (X̄ = 3.82) ตามลําดับ 
  
5. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ประกอบไปด้วย เอกสารที่
เก่ียวข้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อาทิเช่น ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552, ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ. 2558 
 แนวคิดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มี 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 แนวคิดการทวนสอบในระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกลไกท่ี
สําคัญสําหรับการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินคุณภาพของ
บัณฑิต 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังน้ัน จากแนวคิดหลักทั้ง 3 แนวคิด ผู้วิจัยสามารถนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือ
แสดงลําดับข้ันตอนในการศึกษาวิจัยได้ดังน้ี 
 
               ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย 

พัฒนาองค์ความรู้หรือรูปแบบท่ีมีผล
เชิงปฏิบัติจริงท่ีเหมาะแก่บริบทในการ
พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ท้ังในกรุงเทพมหานคร และ
สมุทรปราการ ให้ได้มาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้บริหาร/อาจารย์ 
นักศึกษา ผู้สําเร็จการศึกษาหรือบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี   

คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ของสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสต ร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใน 
5 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 
2) ด้านความรู้ (Knowledge) 
3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skills) 




