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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรส่ิงแวดลอม 

คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ความเปนมา 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรสิ่งแวดลอม ไดจัดการเรียนการสอนเปนครั้งแรก
ในปการศึกษา  2556  (หลักสูตรปกติ) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบุคลากรทางดานสังคมศาสตรสิ่งแวดลอมท่ี
สามารถบูรณการศาสตรทางดานสังคมศาสตรในการวิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมและสามารถประเมินผลกระทบ
ทางสังคมและสิ่งแวดลอมได รวมท้ังยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภายในประเทศใหเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญทางดานสังคมศาสตร
สิ่งแวดลอมเพ่ือนําไปใชในการแกปญหาทางดานสิ่งแวดลอมและพัฒนาสังคมใหยั่งยืนได และตอมาในปการศึกษา 
2559-2560 ไดมีการปรับปรุงและทบทวนหลักสูตรใหเหมาะสมและทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
มากข้ึน ตลอดจนบริบทและสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน  โดยจัดทําเปนหลักสูตรโครงการพิเศษ ในป
การศึกษา 2561 และจัดการเรียนการสอนเปนแบบโมดูล เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของการพัฒนาวิชาการในแตละ
ดาน  ปจจุบันมีนักศึกษาในหลักสูตรจํานวน 13 คน และมีผูสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2561 จํานวน 3 คน  
(ขอมูล ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562) 

 
เกณฑท่ี 1 (Criterion 1) 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (The Expected Learning Outcome) 

1 
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes) 

1 
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4 
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6 
 

7 
 

1.1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
The expected learning outcomes have been 
clearly formulated and aligned with the vision 
and mission of the university [1,2] 
 

  /     

1.2 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังครอบคลุมผลลัพธท้ังระดับความรู
เฉพาะสาขา และ ระดับความรูความสามารถท่ัวไป    
Specific and generic learning outcomes  
The expected learning outcomes cover both 
subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes [3] 
 

  /     
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes) 

1 
 

2 
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4 
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1.3  
 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสะทอนความตองการของผูท่ี
เก่ียวของ  
The expected learning outcomes clearly reflect 
the requirements of the stakeholders [4] 

  /     

 ภาพรวม  
Overall opinion 

  /     

 

คณะกรรมการหลักสูตรไดประเมินผลลัพธตามเกณฑท่ี 1 ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
(The expected learning outcome have been clearly stated and aligned with the vision and 
mission of the university) 

หลักสูตรไดกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของนักศึกษาในดานตาง ๆ โดยคํานึงถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย ท่ี 
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย (KMUTT Student QF)  ดังแสดงในตารางท่ี 
1.1 ตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 1.1   แสดงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร ท่ีมีความสอดคลองกับ วิสัยทัศน วัตถุประสงค ปรัชญาการศึกษา พันธกิจ 

                 ของมหาวิทยาลัยฯ 

 
  

ผลลัพธการเรียนรูของหลักสตูร 

(PLO และ Sub PLO) 

KMUTT Student QF 

ผลการเรียนรู 5 ดานของ TQF 

หรือ มคอ.1 
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PLO 1: PLO1: สามารถอธิบายปญหาสิง่แวดลอมในเชิงสหวิทยาการได     X X X   X  (2) ความรู 

(3) ทักษะทางปญญา 

(5) ทักษะในการวิเคราะหเชิง  

      ตัวเลข การส่ือสาร และการ    

      ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Sub PLO 1.1 1.1  มีความรูความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ    X       

Sub PLO 1.2 
1.2  สามารถประยุกตใชทฤษฎีและองคความรูทางดานสังคมศาสตรส่ิงแวดลอมในการวิเคราะห 

      ปญหาส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
   X X X     

Sub PLO 1.3 
1.3  สามารถส่ือสารประเด็นสังคมศาสตรส่ิงแวดลอมในแวดวงวิชาการ ตลอดจนวิชาชีพของ 

      ตนเองได 
    X    X  

PLO 2: 
PLO2: สามารถวิเคราะหผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจาก

โครงการพัฒนาตางๆ ได  
X   X X X  X X  

(1) คุณธรรม จริยธรรม 

(2) ความรู 

(3) ทักษะทางปญญา 
Sub PLO 2.1 

2.1  สามารถวิเคราะหและสังเคราะหผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอม โดยยึดหลักการม ี

      สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางเหมาะสม 
X     X   X  

Sub PLO 2.2 
2.2  สามารถประเมินคุณคาการใชประโยชนและคุณคาคุณภาพชวีิตที่เกิดจากโครงการ 

      พัฒนาตางๆ 
   X X X     

Sub PLO 2.3 
2.3  สามารถบูรณาการงานวิจยัและแนวความคิดไปสูการแกปญหาทางดานส่ิงแวดลอมได 

      อยางเหมาะสม 
    X X  X   
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ผลลัพธการเรียนรูของหลักสตูร 

(PLO และ Sub PLO) 

KMUTT Student QF 

ผลการเรียนรู 5 ดานของ TQF 

หรือ มคอ.1 
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PLO 3: PLO3: สามารถสื่อสารและเลอืกใชเทคโนโลยใีนการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม  X X X X     X  (2) ความรู 

(4) ทักษะความสัมพันธระหวาง 

     บุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะในการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข  

      การส่ือสาร และการใช 

      เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Sub PLO 3.1 
3.1  สามารถสรางกระบวนการส่ือสารกบัผูมีสวนไดหรือสวนเสีย (Stakeholders)ไดอยางมี 

      ประสิทธภิาพ 
X        X  

Sub PLO 3.2 3.2  สามารถทํางานในสถานการณภายใตวัฒนธรรมที่หลากหลายได  X X        

Sub PLO 3.3 3.3  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการส่ือสารดานส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสม    X     X  

PLO 4: PLO4: สามารถทําวิจัยทางดานสังคมศาสตรสิ่งแวดลอมได     X X X X  X  (1) คุณธรรม จริยธรรม 

(2) ความรู 

(3) ทักษะทางปญญา 

(5) ทักษะในการวิเคราะหเชิง  

     ตัวเลข การส่ือสาร และการ    

     ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Sub PLO 4.1 
4.1 สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาทางดานส่ิงแวดลอมและพัฒนาเปนโจทยวจิัยดาน 

     สังคมศาสตรส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมได 
    X X     

Sub PLO 4.2 4.2  สามารถใชระเบียบวิธวีิจยัที่เหมาะสมกับหัวขอวจิัย     X  X X    

Sub PLO 4.3 4.3  สามารถเขียนรายงานการวจิยัไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ    X X    X  

PLO 5: 
PLO5: สามารถวิเคราะหและตัดสินใจ โครงการ/แนวทางแกไขปญหาทางดานสิ่งแวดลอมโดย

ยึดหลักของจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
X    X X    X 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 

(2) ความรู 

(3) ทักษะทางปญญา 

 

 

Sub PLO 5.1 
5.1 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทําวจิัยดานสังคมศาสตรส่ิงแวดลอมโดยไมลอกงานของผูอื่น 

     และมกีารอางอิงงานของผูอื่นอยางถูกตอง  
    X X    X 

Sub PLO 5.2 
5.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพของตนเองโดยปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริตและ 

     มีความรับผิดชอบ 
X    X      
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1.2.    ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังครอบคลุมผลลัพธท้ังระดับความรูเฉพาะสาขา และ ระดับความรูความสามารถ 

   ท่ัวไป   (Specific and generic learning outcomes)  

ทางหลักสูตรไดกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังท่ีครอบคลุมท้ังระดับความรูความสามารถเฉพาะสาขา 
และระดับความรูความสามารถท่ัวไป  ดังแสดงในตารางท่ี 1.2  
 
ตารางท่ี 1.2   ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Program Learning Outcomes: PLO) ท่ีแบงกลุมตาม 
Specific Outcomes และ/หรือ  Generic Outcomes 

PLO Generic 
Outcomes 

Specific 
Outcomes 

PLO1: สามารถอธิบายปญหาสิ่งแวดลอมในเชิงสหวิทยาการได   
1.1  มีความรูความเขาใจในแนวคิด ทฤษฎีและหลักการ         
1.2  สามารถประยุกตใชทฤษฎีและองคความรูทางดาน 
      สังคมศาสตรสิ่งแวดลอมในการวิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอม 
      ไดอยางเหมาะสม 
1.3  สามารถสื่อสารประเด็นสังคมศาสตรสิ่งแวดลอมในแวดวง  
      วิชาการ ตลอดจนวิชาชพีของตนเองได 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PLO2: สามารถวิเคราะหผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดลอม และ
คุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากโครงการพัฒนาตาง ๆ ได 

 
 

2.1 สามารถวิเคราะหและสังเคราะหผลกระทบทางสังคมและ 
     สิ่งแวดลอม โดยยึดหลักการมีสวนรวมของผูมีสวนได 
     สวนเสียไดอยางเหมาะสม 
2.2 สามารถประเมินคุณคาการใชประโยชนและคุณคาคุณภาพ 
     ชีวิตท่ีเกิดจากโครงการพัฒนาตาง ๆ 
2.3 สามารถบูรณาการงานวิจัยและแนวความคิดไปสูการแก 
     ปญหาทางดานสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PLO3: สามารถสื่อสารและเลือกใชเทคโนโลยีในการสื่อสารดาน
สิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 

 
 

3.1 สามารถสรางกระบวนการสื่อสารกับผูมีสวนไดหรือสวนเสีย  
     (Stakeholders)ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2 สามารถทํางานในสถานการณภายใตวัฒนธรรมท่ี 
     หลากหลายได 
3.3 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมได 
     อยางเหมาะสม 
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PLO Generic 
Outcomes 

Specific 
Outcomes 

PLO4: สามารถทําวิจัยทางดานสังคมศาสตรสิ่งแวดลอมได   
4.1 สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาทางดานสิ่งแวดลอมและ 
     พัฒนาเปนโจทยวิจัยดานสังคมศาสตรสิ่งแวดลอมท่ี 
     เหมาะสมได 
 4.2 สามารถใชระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับหัวขอวิจัย  
 4.3 สามารถเขียนรายงานการวิจัยไดอยางถูกตองตามหลัก 
      วิชาการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLO 5: สามารถวิเคราะหและตัดสินใจ โครงการ/แนวทางแกไข
ปญหาทางดานสิ่งแวดลอมโดยยึดหลักของจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 
 

5.1 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทําวิจัยดานสังคมศาสตร 
    สิ่งแวดลอมโดยไมลอกงานของผูอ่ืนและมีการอางอิงงานของ 
    ผูอ่ืนอยางถูกตอง  
5.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพของตนเองโดยปฏิบัติงาน 
     อยางซ่ือสัตยสุจริตและมีความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
1.3.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังสะทอนความตองการของผูท่ีเกี่ยวของ 

(The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders) 
 หลักสูตรไดกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังโดยคํานึงถึงความตองการของผูท่ีเก่ียวของ (Stakeholders) 
ซ่ึงประกอบดวย 1) คณะศิลปศาสตร/มหาวิทยาลัย 2) ผูสอนในหลักสูตร 3) บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 4) นักศึกษา
ปจจุบัน และ 5) ผูใชบัณฑิต โดยมีเหตุผล ดังตอไปนี้  
 

1) คณะ/มหาวิทยาลัย  

หลักสูตรสังคมศาสตรสิ่งแวดลอมเปนหลักสูตรท่ีชวยเสริมสรางความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะทางดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากการแกปญหา

ทางดานสิ่งแวดลอมจําเปนตองมองแบบองครวมบูรณาการรวมกันระหวางมุมมองทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และสังคมศาสตร เพ่ือใหการแกปญหาหรือหาทางออกมีความเปนไปไดจริงในการนําไปปฏิบัติจริง และสอดคลอง

กับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัยดานความเขมแข็งทางวิทยาศาสตร (Science Strengthening) 

ตลอดจนสอดคลองกับพันธกิจของคณะศิลปศาสตรท่ีจะนําความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรทางดานสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตรมาใชในการแกปญหาหรือหาทางออกใหกับสังคม 
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2) ผูสอนในหลักสูตร  

หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท้ังสาระเนื้อหา กระบวนการ

ถายทอดความรูใหแกนักศึกษา และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนวิเคราะหความ

เชื่อมโยงระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (CLO) และระดับหลักสูตร (PLO) และเพ่ือปรับปรุงการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ท้ังนี้ ผูสอนตองการใหผูเรียนมีความรู และประสบการณดานสังคมศาสตรสิ่งแวดลอมท่ีทันสมัย สอดคลอง

กับสถานการณปจจุบัน จึงไดวางแผนเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาบรรยายใหความรูแก

นักศึกษาในรายวิชาตาง ๆ  นอกจากนี้ ยังตองการเสริมสรางความเขมแข็งทางดานการวิจัยทางสังคมศาสตร

สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการทําวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยในแหลงเผยแพรท่ีเปนท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ  จึงไดสงเสริมใหผูสอนและผูเรียนเขารวมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะการเขียน

รายงานการวิจัย 

3) บัณฑิตท่ีจบแลว   

ในปการศึกษา 2561 มีผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 3 คน  

 

4) นักศึกษาปจจุบัน   

หลักสูตรไดสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันโดยใชวิธีการสัมภาษณ โดยสอบถามเก่ียวกับ ความ

พึงพอใจ ความประทับใจ ประเด็นปญหาใดท่ีอยากใหหลักสูตรพัฒนาหรือปรับปรุง  เพ่ือแกปญญาและตอบสนอง

ความตองการในปจจุบันของนักศึกษา  (ดูภาคผนวก 1_แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรของบัณฑิต) 

5) ผูใชบัณฑิต (ภาคธุรกิจ)  

หลักสูตรไดทําการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 

ในประเด็น ดังตอไปนี้ ความรูและความสามารถในการคนควาและวิจัย (Research skills) ความสามารถในการ

สื่อสาร และการประยุกตใชเทคโนโลยี (Communicative skills and technology application) ภาวะคุณธรรม

และจริยธรรมในวิชาชีพ  (Code of conduct and professional ethics) ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

(Academic and Profession competency) และนําผลการสํารวจมาใชปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษามีความรูและทักษะสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต (ดูภาคผนวก 1_แบบสอบถามการวัด

ระดับความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรม (นายจาง)) 
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เครื่องมือและวิธีการท่ีหลักสูตรใชในการสํารวจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Requirement 

Stakeholders)  

1. หลักสูตรใชเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือใหทราบถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 

การสัมภาษณผูประกอบการในภาคเอกชน ผูบริหารระดับสูงในหนวยงานทางดานสิ่งแวดลอมของภาครัฐ 

ผูบริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารยในหลักสูตร โดยใชแบบสาํรวจ การจัดประชุมกลุมยอย  ดังนี้ 

- การนําเสนอกรอบแนวคิดของหลักสูตรในท่ีประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟงความคิดเห็น 

ตลอดจนขอเสนอแนะเพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

และสรางความรวมมือกับหลักสูตรอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 

- การประชุมอภิปราย (discussion) และสรุปบทเรียนของผูสอน  (reflection)  

- การสัมภาษณแบบเปนทางการและไมเปนทางการกับนักศึกษาปจจุบัน  

- การใชแบบสอบถามกับบัณฑิตและผูใชบัณฑิต 

2. ผลการสํารวจ Requirement Stakeholders ไดถูกนํามาใชในการออกแบบหรือกําหนด PLO ของ

หลักสูตรดังนี้  

2.1 ผลการสํารวจผูสอนในหลักสูตร 

จากการประชุมรวมกันของคณาจารยผูสอนในหลักสูตร สามารถระบุแนวทางการจัดการเรียนสอนได 

ดังนี้  

1) เนื้อหาการสอนในบางวิชายังมีความเหลื่อมล้ําซํ้าซอนกันอยู แตทุกวิชาสามารถเชื่อมโยงกับ 

PLOs หลักสูตรได  

2) เนื้อหาสาระบางรายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตร สอดคลองกับรายวิชาในหลักสูตรอ่ืน ๆ ของ

มหาวิทยาลัย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจึงไดหารือจัดการเรียนการสอนรวมกับหลักสูตรอ่ืน ๆ 

ในมหาวิทยาลัย ถือเปนการใชทรัพยากรรวมกัน และเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณของผูสอน 

ทําใหผูสอนมีมุมมองท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน  

3) จากการวิเคราะหเนื้อหาสาระในรายวิชา ท้ังในมิติของเนื้อหาเชิงทฤษฎี และการประยุกตใช

ทฤษฎีตาง ๆ ทําใหหลักสูตรกําหนดโครงสรางเนื้อหา จัดลําดับความสําคัญของเนื้อหา และ

กําหนดผูสอนไดอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญของคณาจารยผูสอนท่ีอยูในหลักสูตร

เปนสําคัญ  นอกจากนี้หลักสูตรยังเนนการเสริมสรางประสบการณท่ีเก่ียวของใหกับผูเรียนโดย

เชิญวิทยากรพิเศษในบางรายวิชา อยางไรก็ตามยังคงเนนการใชบุคคลากรในหลักสูตรอยางเต็ม

ศักยภาพสูงสุด ทําใหสามารถแกปญหาการพ่ึงพาอาจารยพิเศษและวิทยากรพิเศษเกินความ

จําเปน ดวยเหตุนี้ภาคการศึกษาท่ีผานมา ไมพบรายวิชามีผูสอนเปนวิทยากรจากภายนอกเกิน

รอยละ 50 ของภาระการสอนท้ังหมด ซ่ึงสอดคลองกับเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 

4) การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวมยังไมมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร 

โดยเฉพาะในประเด็นความคุมทุน ซ่ึงผูรับผิดชอบจะไดวางแผนหาแนวทางเพ่ือแกปญหานี้ตอไปนี้ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทางการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา 
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2.2 ผลการสํารวจนักศึกษาปจจุบัน  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาปจจุบันในประเด็น ดังนี้ 

1) นักศึกษามีความพึงพอใจ ประทับใจ หรือชื่นชอบสิ่งใดในหลักสูตรบาง 

2) นักศึกษาพบเจอประเด็นปญหาใดท่ีอยากใหหลักสูตรพัฒนา หรือปรับปรุงบาง 

3) นักศึกษามีความคิดเห็นอยางไรกับการจัดตารางเรียนแบบโมดูล  

4) นักศึกษามีคําแนะนําอะไรเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรบาง 

ระยะเวลาเก็บขอมูล  กรกฎาคม 2562 (ดูภาคผนวก 1_แบบประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรของบัณฑิต) 

2.3 ผลการสํารวจผูใชบัณฑิต  

หลักสูตรไดทําการสํารวจความคิดเห็นผูใชบัณฑิตจํานวน  3 ทาน เปนผูใชบัณฑิตท่ีเปนหัวหนางาน

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีจํานวน 2 ทาน และตัวแทนจากบริษัท คอนเนอร สโตน จํากัด 

1 ทาน โดยใหผูใชบัณฑิตระบุระดับคะแนนความพึงพอใจตอความสามารถของบัณฑิตในแตละดาน ซ่ึงมีคา

คะแนน 1 (พึงพอใจนอยท่ีสุด) ถึง 5 (พึงพอใจสูงสุด) ผลการสํารวจสรุปได ดังนี้  

1) ความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพ (Academic and Profession competency) พบวา ได

คาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมในระดับมาก โดยผูใชบัณฑิตพึงพอใจกับความสามารถของบัณฑิตในการ

ปรับตัวใหเขากับงานท่ีไดรับมอบหมาย และความสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ พรอมกับความสามารถ

พัฒนางานของตนเองได อยูในระดับมากท่ีสุด (ดูตารางท่ี 1.3) สวนดานอ่ืน ๆ อยูในระดับมาก 

2) ความสามารถในการวิเคราะหเชิงระบบ (Analyzing skills and systematic problem solvin) 

พบวา ไดคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมในระดับมาก โดยผูใชบัณฑิตพึงพอใจกับความสามารถของ

บัณฑิตในการแกปญหาไดอยางมีเหตุผลและมีขอมูลท่ีนาเชื่อถือทางวิชาการรองรับอยูในระดับ

มากท่ีสุด  

3) ความสามารถในการสื่อสาร และการประยุกตใชเทคโนโลยี (Communicative skills and 

technology application)  พบว า  ไดค า เฉลี่ ยคะแนนโดยรวมในระดับมากท่ีสุด  ท้ั งนี้  

ความสามารถของบัณฑิตในการสื่อสารกับเพ่ือนรวมงาน หัวหนางาน และลูกนอง และ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี อาทิ อีเมล อินเทอรเน็ต สื่อออนไลนได มีคาเฉลี่ยคะแนนความ

พึงพอใจสูงท่ีสุด สวนความสามารถในการสื่อสารและถายทอดองคความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ําท่ีสุด แตยังคงอยูในระดับมาก 

4) ความรูและความสามารถในการคนควาและวิจัย (Research skills) พบวา ไดคาเฉลี่ยคะแนน

โดยรวมในระดับมากท่ีสุด โดยผูบัณฑิตใหคาคะแนนความพึงพอใจทักษะการทําวิจัยแตละดาน

อยูในระดับสูงท่ีสุดเทากันทุกดาน 
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5) ภาวะคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ (Code of conduct and professional ethics) พบวา 

ไดคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมในระดับมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจตอจรรยาบรรณในการทํางาน

ของบัณฑิตสูงท่ีสุด สวนดานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากัน 

ระยะเวลาเก็บขอมูล  มิถุนายน 2562 (ดูภาคผนวก 1_แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของภาคอุตสาหกรรม) 

 

กลาวโดยสรุป ผลการวิเคราะหท่ีอธิบายความเชื่อมระหวางความตองการของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีสอดคลอง

กับผลลัพธการเรียนรู แสดงดังในตารางท่ี 1.4 ตอไปนี้  
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ตารางท่ี 1.3   เครื่องมือ และวิธีการท่ีใชในการสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) และแสดงผลสํารวจความคิดเห็นท่ีเช่ือมโยง 

กับ PLOs  

ผูมีสวนไดสวนเสีย ชวงเวลาในการสํารวจ วิธีการ ประเด็นการสํารวจ ผลการสํารวจ  ผลการเรียนรูของหลักสูตร 
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
ผูสอนในหลักสูตร 
 
 
 
นักศึกษาปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
ผูใชบัณฑิต 
 
 
 

- 
 
 
 
กอน ระหวาง และหลัง
ภาคการศึกษา 
 
 
กค. 2562 
 
 
 
 
 
 
มิย. 2562 
 
 
 
 

ศึกษา KMUTT 
students QF 
 
 
ประชุม 
 
 
 
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถาม 
 
 

คุณลักษณะ KMUTT 
students  

 
 
CLOs, ปญหาตาง ๆ, เน้ือหา
และวิธีการสอน 

 
 
ความพึงพอใจ ความ
ประทับใจ ขอคิดเห็นกับการ
จัดตารางเรียนแบบโมดูล 
ประเด็นปญหาใดท่ีอยากให
หลักสตูรพัฒนาหรือปรับปรุง 
 
 
ความพึงพอใจดานวิชาการ 
การคิดวิเคราะหเชิงระบบ 
และทักษะทางสังคมอ่ืนๆ 
 

คุณลักษณะ KMUTT students  
 

 
 
ตามผลการศึกษาขางตน 
 
 
 
ตามผลการศึกษาขางตน 
 
 
 
 
 
 
ตามผลการศึกษาขางตน 
 

PLO1, PLO2, PLO3 
PLP4 และ PLO5 ตองสอดคลอง
กับ KMUTT students QF 
 
CLOs ทุกวิชาสามารถเช่ือมโยงกับ 
PLOs หลักสตูรได 
 
 
CLOS ทุกวิชาตอบโจทย PLOs แต
ควรเพ่ิมกิจกรรม workshop 
เพ่ือใหเกิดการนําทฤษฎมีาฝก
ประยุกตใช เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ท่ีมากข้ึน 
 
 
PLOs ของหลักสูตรตอบสนอง
ความตองการของผูใชบัณฑติแต
ควรเพ่ิมทักษะทางภาษา  ความคดิ
สรางสรรค และความรูทางวิชาการ
ในสวนการเขียนโครงการ 
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เกณฑท่ี 2 (Criterion 2)    

ขอมูลหลักสูตร (Programme Specification) 

2 ขอมูลหลักสูตร 
Programme Specification 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

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

  /     

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

  /     

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

  /     

 ภาพรวม  
Overall opinion 

  /     

  

2.1 ขอมูลดานหลักสูตรมีรายละเอียดและทันสมัย  
     (The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date) 

สายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คณะศิลปศาสตร ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรสิ่งแวดลอม ในป พ.ศ. 2560 โดยในการปรับปรุงหลักสูตร ไดใหความสําคัญกับความ

คิดเห็นจากนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ผูใชบัณฑิต อาจารยผูสอน และนักศึกษาปจจุบัน จึงไดทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังหมดมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหมีความ

ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตมากท่ีสุด ท้ังนี้ ไดเขียนขอกําหนดหลักสูตรไวใน มคอ. 2 (ดู

ภาคผนวก 2_มคอ.2) 

2.2  ขอมูลดานรายวิชามีรายละเอียดและทันสมัย  
       (The information in the course specification is comprehensive and up-to-date)  
 ในแผนการสอน (Course Outline) ของแตละรายวิชา นอกจากอาจารยผูสอนจะอธิบายลักษณะรายวิชา 

(Course Description) แลว ยังไดระบุผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) ของแตละรายวิชา รวมถึง

วิธีการประเมินผล ซ่ึงทําใหม่ันใจไดวาผูเรียนจะเขาใจการเรียนการสอนในรายวิชานี้เปนอยางดี  นอกจากนี้แตละ
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ภาคการศึกษาอาจารยประจํารายวิชาตาง ๆ  จะมีการทบทวนผลการจัดการเรียนการสอน มีการนําผลการทํา 

มคอ. 5 มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป โดยพยายามปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยเขากับ

สถานการณดานสังคมศาสตรสิ่งแวดลอมในปจจุบันมากท่ีสุด ในการบรรยายบางหัวขอ จะมีการเชิญวิทยากรพิเศษ

ท่ีมีประสบการณดานดังกลาวมารวมสอนและถายทอดประสบการณใหนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดความรูและ

ประสบการณท่ีทันสมัยอยูเสมอ ในทุกภาคการศึกษาจะมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการสอน (Course 

Outline) จะเห็นไดจากตัวอยางของรายวิชา ESS 521:  สังคมและสิ่งแวดลอม (ดูภาคผนวก 2_แผนการสอน ESS 

521) 

2.3 ขอมูลดานหลักสูตรและรายวิชา สามารถส่ือสารและเขาใจงายสําหรับผูใช  
      (The programme and course specifications are communicated and made available to the   
      stakeholders)  
 หลักสูตรไดจัดทําเอกสารเผยแพรหลักสูตร (แผนพับ) อีกท้ัง ไดมีการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล
หลักสูตรผานเว็บไซตของคณะศิลปศาสตร http://sola.pr.kmutt.ac.th/homesola /   และ Facebook เพ่ือให
ผูท่ีสนใจสามารถเขาถึงขอมูล และขาวสารเก่ียวกับหลักสูตรได ท้ังนี้ ขอมูลท่ีใชเพ่ือเผยแพรประกอบดวย ขอมูล
รายละเอียดรายวิชา และผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร  (สามารถดูรายละเอียดในเว็บไซต SoLA website and 
Programme profile) นอกจากนี้หากผูสนใจตองการขอมูลหลักสูตรเชิงลึกสามารถดู มคอ.2 ท่ีเผยแพรในเว็บไซต
คณะศิลปศาสตรไดเชนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://sola.pr.kmutt.ac.th/homesola%20/
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เกณฑท่ี 3   (Criterion 3)   

โครงสรางหลักสูตร และเนื้อหา (Programme Structure and Content) 

3 โครงสรางหลักสูตร และเนื้อหา  
(Programme Structure & Content) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

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

  /     

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

  /     

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

  /     

 ภาพรวม 
Overall opinion 

  /     

 

3.1 แผนการศึกษา มีการออกแบบท่ีสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
    (The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning  
    outcomes) 

ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังซ่ึงครอบคลุมท้ังความรู ทักษะท่ัวไป และความรู ทักษะเฉพาะ
ทาง โดยไดวิเคราะหเชื่อมโยงผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (Learning Outcomes)  กับรายวิชาตาง ๆ พรอม
กับระบุความสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย  (KMUTT-Student QF) และความ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent)  
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ตารางท่ี 3.1 ความเช่ือมโยงของผลลัพธการเรียนรู รายวิชา คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย   
                (KMUTT-Student QF) และความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change Agent) 

No. Learning Outcomes Courses KMUTT-Student QF Social Change Agent 

1 สามารถอธิบายปญหา
สิ่งแวดลอมในเชิงสหวิทยาการได 

ESS 501  ESS 521 ESS 523  
ENV 536 ESS 641  ESS 642 
ESS 651  ESS 652 ESS 653  
ENV 531 ESS 571  ESS 621 
ESS 661  EEV 627 ENV 533  
ESS 695 ESS 696  ESS 693 
ESS 694 

Knowledge 
Professional skills 
Thinking skills 
Learning skills 
Communication skill 
Social responsibility  
 

Potential &  
Competent 
 

2 สามารถวิเคราะหผลกระทบทาง
สังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพ
ชีวิตท่ีเกิดจากโครงการพัฒนา
ตางๆ ได 

ESS 521  ESS 522 ESS 691  
ESS 692 ESS 641  ESS 642 
ESS 652  ESS 653 ESS 621  
ESS 695 ESS 696  ESS 694 

Knowledge 
Learning skills 
Thinking skills 
Social responsibility  

Potential &  
Competent 
 

3 สามารถสื่อสารและเลือกใช
เทคโนโลยีในการสื่อสารดาน
สิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 

ESS 523  ESS 681 
ESS 651  ESS 571 
ESS 661  ESS 694 

Knowledge  
Learning skills 
Thinking skills 
Communication skill 
Management skills 

Potential &  
Competent  

4 สามารถทําวิจัยทางดาน
สังคมศาสตรสิ่งแวดลอมได 

ESS 531  ESS 691 
ESS 692  ESS 653 
ESS 532  ESS 693 
ESS 694 

Knowledge  
Learning skills 
Thinking skills 
Communication skill 

Potential &  
Competent 

5 สามารถวิเคราะหและตดัสินใจ 
โครงการ/แนวทางแกไขปญหา
ทางดานสิ่งแวดลอมโดยยึดหลัก
ของจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ESS 531  ESS 681 ESS 661  
ESS 532 ESS 695  ESS 696 
ESS 693  ESS 694 

Knowledge 
Learning skills 
Thinking skills 
Social responsibility 
KMUTT’s citizenship 

Value 
Potential &  
Competent 

 

3.2 รายวิชามีความชัดเจน  
(The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear) 

ตารางท่ี 3.2 แสดงความสัมพันธของผลลัพธการเรียนรูของแตละรายวิชา ท่ีสอดคลองกับผลลัพธการ
เรียนรูท่ีคาดหวังในแตละดาน ซ่ึงครอบคลุมท้ังความรู ทักษะท่ัวไป และความรู ทักษะเฉพาะทาง สามารถท่ีจะตอบ
คําถามในเกณฑท่ี 3.2 ได 
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ตารางท่ี  3.2  การแสดงความสัมพันธระหวาง PLO และ รายวิชา Curriculum Mapping 
 

รายวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 
LNG 550 วิชาปรับพ้ืนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา         x      
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหวางการเรียนในหลักสตูรสําหรบันักศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษา 

        x      

หมวดวิชาบังคับ 
ESS 501 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม x x             
ESS 521 สังคมและสิ่งแวดลอม x x  x x x        x 
ESS 522   การประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพ    x x x        x 
ESS 531 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร          x x x x  
ESS 523 การพัฒนากระบวนการมีสวนรวม x x x    x x x      
ESS 681 การศึกษาภาคสนาม         x    x x 
ESS 691 สัมมนา 1    x      x x    
ESS 692 สัมมนา 2    x      x X     
หมวดวิชาเลือก กลุมวิชาเศรษฐศาสตร นโยบายและการเมือง 
ENV 536 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม x x             
ESS 641 เศรษฐศาสตรทรัพยากรและสิ่งแวดลอม x x  x           
ESS 642 เศรษฐศาสตรพลังงานและสิ่งแวดลอม x x  x           
ESS 651 นวัตกรรมการจัดการความขัดแยง x x     x x x      
ESS 652 การประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ x   x x x       x  
ESS 653 ปญหาสิ่งแวดลอมในประทศกําลังพัฒนาและการบริหารจดัการ x x  x      x     
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รายวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
หมวดวิชาเลือก กลุมวิชาสังคมและวัฒนธรรม  
ENV 531 กฎหมายสิ่งแวดลอมและองคกร x x             
ESS 571 จิตวิทยามวลชน  x x     x x x      
ESS 621 นิเวศวิทยาการเมือง x x  x           
ESS 661 ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม x x     x x x    x x 

หมวดวิชาเลือก กลุมวิชานิเวศวิทยาและเทคโนโลยี  

EEV 627 นิเวศวิทยาและการพัฒนาอยางยั่งยืน x x              
ENV 533 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม x x x            

หมวดวิชาเลือก กลุมวิชาอ่ืนๆ 

ESS 532 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร           x x x  
ESS 695 หัวขอพิเศษ 1 x  x x         x  
ESS 696 หัวขอพิเศษ 2 x  x x         x  

วิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ 

ESS 693 การคนควาอิสระ x x        x x  x  
ESS 694 วิทยานิพนธ  x x  x x x   x x x x x  

รวม 19 16 4 12 4 4 4 4 8 6 6 3 9 4 
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ท้ังนี้รายวิชาตางๆ ตองสามารถตอบโจทย PLOs ของหลักสูตรอยางนอย 1 PLOs โดยการเรียนมุงเนนท่ี
การสรางเสริมองคความรู (Knowledge –K) และพัฒนาทักษะ (Skill – S) ท่ีเชื่อมโยงกับความเชี่ยวชาญของ
หลักสูตร เชน ทักษะการสื่อสาร การเปนกระบวนกร และทัศนคติ (Attitude-A) เชน ความตระหนักในดาน
สิ่งแวดลอม โดยมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน การบรรยาย การใช case studies ตาง ๆ  การอภิปรายใน
หองเรียน การทํารายงานเดี่ยว การทํารายงานกลุม การเรียนรูคนควาดวยตนเอง และการเรียนรูจากประสบการณ
จริงนอกหองเรียน โดยเนื้อหาการสอนและวิธีการสอนตองเชื่อมโยงกับ CLOs ของวิชา ท้ังนี้ CLOs ตองนําไปสู 
PLOs ของหลักสูตร โดยอาจารยผูสอนจะประชุมกันกอนเปดภาคเรียน เพ่ือทบทวนแผนการสอนในแตละวิชา จัด
เนื้อหาของวิชามิใหซํ้าซอนกัน และกําหนดกิจกรรมของแตละวิชา เพ่ือแตละกิจกรรมจะสามารถตอยอดเนื้อหาหรือ
เพ่ิมทักษะของนักศึกษาไดอยางเต็มท่ี และเพ่ือไมใหกิจกรรมของวิชาเปนภาระของนักศึกษามากจนเกินไป ในสวน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูนั้นใชวิธีท่ีหลากหลายเชนกัน อาทิ การสอบวัดผล การนําเสนอรายงาน (ท้ังงาน
เดี่ยวและงานกลุม) การเก็บขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในชั้นเรียน การใชเทคนิคท่ีหลากหลาย
จะทําใหสามารถประเมินนักศึกษาไดอยางรอบดานมากข้ึน  รวมท้ังยังทราบวา นักศึกษาแตละคนตองการความรู
หรือทักษะใดมากเปนพิเศษ  ซ่ึงจะสามารถทําใหผูสอนสามารถออกแบบแผนการสอนในครั้งตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาและดึงศักยภาพของนักศึกษาออกมาใหเต็มท่ี  
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ตัวอยาง: Course: ESS 521 สังคมและส่ิงแวดลอม 

Course Learning 
Outcome 

Assessment method Teaching /learning 
approaches 

CLO1:  ความรูเก่ียวกับ
แนวคิด ทฤษฎีการ
พัฒนาชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดลอม 
  
 

1. ผูสอนบรรยายและยกตัวอยางกรณีศึกษา 
2. นักศึกษา Discuss ตาม Concepts และกรณีศึกษา 
3. นักศึกษายกตัวอยางกรณีศึกษาท่ีสนใจโดยตองสามารถวิเคราะหตามแนวคิดท่ี

เรียนได 
การประเมิน คะแนน 30 คะแนน 

- วิเคราะหอยางมีเหตุผลทางวิชาการ                 10   คะแนน 
- มีความรูเพียงพอในแนวคิด ทฤษฎี                  10   คะแนน 
- ยกตัวอยางกรณศีึกษาไดสอดคลองกับแนวคิด     10   คะแนน 

บรรยาย, Class 
Discussion  

CLO2: สามารถอธิบาย 
บริบททางกฎหมาย   
เทคโนโลยี การเมือง   
เศรษฐกิจ สังคมและ 
วัฒนธรรม ภายใต 
ความขัดแยงดานสิ่งแวด 
ลอมและการเปลี่ยน 
แปลงของโลกาภิวัตน   

1. ผูสอนบรรยายและยกตัวอยางกรณีศึกษา 
2. จําลองเหตุการณความขัดแยง 
การประเมิน คะแนน 20 คะแนน 

- เขาใจบริบททางกฎหมาย เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม                                                     7   คะแนน 

- เขาใจแนวคิดความขัดแยงและสามารถนํามาประยุกตเขากับบริบทขางตนได                                                              
6   คะแนน 

- สังเกตการณแกสถานการณความขัดแยงของนักศึกษา  7   คะแนน          

บรรยาย, Class 
Discussion จําลอง
เหตุการณความขัดแยง 

CLO3: สามารถ 
วิเคราะหความสัมพันธ 
ระหวางทฤษฎีและการ 
ปฏิบัติได 

1. ผูสอนบรรยายและยกตัวอยางกรณีศึกษา 
2. นักศึกษา Discuss ตาม Concepts และกรณีศึกษา 
3. นักศึกษานําเสนองานเดี่ยว (ศึกษากรณีปญหาสิ่งแวดลอมในไทยและ

ตางประเทศโดยวิเคราะหใหเขากับแนวคิดท่ีเรียน และงานกลุม ศึกษาปญหา
สิ่งแวดลอมท่ีสนใจโดยตองลงพ้ืนท่ีศึกษาจริง เพ่ือเช่ือมโยงระหวางแนวคิดกับ
ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจริงวาเหมือนหรือตางจากแนวคดิท่ีเรยีนในหอง ตอง
วิพากษปญหาท่ีเช่ือมโยงสิ่งแวดลอมกับสังคมใหได) 

การประเมิน คะแนน 30 คะแนน 
- วิเคราะหความสัมพันธระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติได         20   คะแนน 
- มีความรูเพียงพอในแตละกรณีศึกษา                               10   คะแนน 

บรรยาย, Class 
Discussion งานเดี่ยว 
และงานกลุม การ 
Feedback ของเพ่ือน
และอาจารย 

CLO4: สามารถบูรณา 
การความรูเพ่ือนําไป 
ประยุกตใหเกิดความ 
ยั่งยืนทางสังคมและ 
สิ่งแวดลอมได 

1. บรรยายและยกตัวอยางกรณีศึกษา 
2. นักศึกษา Discuss และเสนอแนวทางการสรางความยั่งยืนทางสังคมและ

สิ่งแวดลอม 
3. นักศึกษานําเสนองานเดีย่ว (ศึกษากรณีปญหาสิ่งแวดลอมในไทยและ

ตางประเทศและงานกลุม ศึกษาปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสนใจโดยตองลงพ้ืนท่ีศึกษา
จริง เพ่ือหาแนวทางการสรางความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดลอม โดยใชกรอบ
การพัฒนาท่ียั่งยืน) 

การประเมิน คะแนน 20 คะแนน 
- สามารถบูรณาการความรูท่ีเรยีนและเสนอแนวทางการสรางความยั่งยืนทาง

สังคมและสิ่งแวดลอม                                                  10   คะแนน                   
- สามารถคิดวิเคราะห หาขอมูลไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  10   คะแนน 

บรรยาย, Class 
Discussion งานเดี่ยว 
และงานกลุม การ 
Feedback ของเพ่ือน
และอาจารย 
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3.3 แผนการศึกษา มีรูปแบบท่ีดี เขาใจงาย และทันสมัย 
     (The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date).  
 โครงสรางหลักสูตรไดระบุไวใน มคอ.2 อยางชัดเจน หลักสูตรสังคมศาสตรสิ่งแวดลอมเปนหลักสูตรท่ีมี

ความทันสมัย และสอดคลองกับสถานการณความตองการของประเทศท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ

ทางดานการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ในมิติทางสังคม ทุกรายวิชามีความเชื่อมโยงท่ีจะนําไปสูผลการ

เรียนรูท่ีคาดหวัง  โดยมีโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตรท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

จํานวนรายวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสมสะทอนความเปนสหวิทยาการ มีการจัดเรียงรายวิชาอยางเปนระบบ 

อีกท้ังยังมีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนอยางตอเนื่อง โดยไดกําหนดใหมีรายวิชา Special Topics ท่ีอาจารย

สามารถนําประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมใหม ๆ ตลอดจนวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีทันสมัยมาเปดสอนได ในป 2559 

ไดมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกลาวในประเด็น “การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง” ซ่ึง

สอดคลองกับสถานการณปญหาปจจุบัน 

 นอกจากนี้หลักสูตรยังมุงเสริมสรางทักษะใหกับผูเรียน โดยเรียนรูจากผูมีประสบการณจริง ไดมีการจัด

กิจกรรมศึกษาดูงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. ศึกษาดูงานดานกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท บางจากปโตรเลียม มหาชน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีเปนท่ี

ยอมรับในดานการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม   และสํานักงานใหญธนาคาร

กสิกรไทยท่ีไดดําเนินธุรกิจควบคูกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม นักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูกลไกการ

ดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการลดความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมท่ีมาจากการ

ประกอบกิจการ 

2. ศึกษาดูงานดานกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขององคกรระดับบุคคล ณ. มูลนิธิ

เกษตรกรรมยั่งยืน ประเทศไทย เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทการเปนองคกรทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาความรู

และสรางกระบวนการพัฒนา เพ่ือสรางนวัตกรรมและพ้ืนท่ีทางสังคมใหกับเกษตรกรและงานเกษตรกรรม

ยั่งยืน และใชความรูในการขับเคลื่อนทางนโยบาย  มีการสนับสนุนใหเกิดการศึกษา รวบรวมและ

เสริมสรางกระบวนการพัฒนาความรู ภูมิปญญาทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของเกษตรกรและองคกรชุมชน 

3. จัดโครงการ การเรียนรูดานการจัดการสิ่งแวดลอมขามพรมแดนและการจัดการทรัพยากรในชุมชน โดย

ศึกษาดูงานท่ีโรงไฟฟาหงสา เมืองหงสา ประเทศ สปป.ลาว ท้ังนี้ มุงหวังใหนักศึกษาเกิดความตระหนัก

และเขาใจในประเด็นการจัดการทรัพยากรในชุมชนจนไปถึงการจัดการสิ่งแวดลอมขามพรมแดน  และ

เพ่ือใหนักศึกษาไดมีฐานความรูทางวิชาการท่ีลึกซ้ึงและกวางขวาง มีระบบการคิดท่ีมีเหตุผล สามารถ

วิเคราะหแนวคิดท่ีเรียนมากับสภาพความเปนจริงของพ้ืนท่ีได   
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เกณฑท่ี 4 (Criterion 4) 

 กลยุทธดานการเรียนการสอน (Teaching and Learning Strategy) 

4 กลยุทธดานการเรียนการสอน 
Teaching & Learning Strategy 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

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

   /    

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

   /    

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

   /    

 ภาพรวม 
Overall opinion 

   /    

 

4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและเปนท่ีทราบของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  
     (The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders) 
 คณาจารยในหลักสูตรรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน อาทิ ผูใชบัณฑิต ผูเรียน 
นักวิชาการท่ีเก่ียวของ และผูประกอบการในภาคธุรกิจ และนําขอคิดเห็นท่ีไดรับมากําหนดปรัชญาการศึกษาของ
หลักสูตร รวมถึงไดมีการสื่อสารปรัชญาดังกลาว รวมถึงผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program Learning 
Outcome, PLO) ไปยังนักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และรวมถึงการสัมมนาของคณาจารยในหลักสูตร
ทุกภาคการศึกษา 
 
4.2  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดําเนินการนําไปสูผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
      (Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the     
      expected learning outcomes) 
 หลักสูตรไดมีความพยายามจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Outcome-based Education โดยมุงให
ผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูท่ีกําหนดไว โดยใชกระบวนการ วิธีการ และหรือกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
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เหมาะสมกับสภาพผูเรียน บริบทของหลักสูตร-รายวิชา และสภาพพ้ืนท่ีการเรียนรูท่ีแตกตางกันไป โดยมีจุดมุงเนน 
ประกอบดวย 
 4.2.1 Experiential Learning คณาจารยในหลักสูตร พยายามมุงเนนการเรียนรูจากประสบการณจริง
โดยใหผูเรียนมีโอกาสศึกษาคนควา และกําหนดโจทยวิจัยจากพ้ืนท่ีหรือผูมีสวนไดสวนเสีย และสรางความรูดวย
ตนเอง (Self-Construction) โดยอาจารยมีบทบาทเปนผูอํานวยการเรียนรู (Learning Facilitator) แกนักศึกษา 
 4.2.2  Sharing and Discussion เนื่องจากหลักสูตรเปนหลักสูตรนอกเวลา และมุงเนนการรับนักศึกษาท่ี
เปนผูปฏิบัติงานจริง หรือมีความสนใจการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรเขามาเรียนรู ดังนั้น คณาจารยใน
หลักสูตร จึงพยายามมุงเนนใหนักศึกษานําองคความรูท่ีไดรับจากหองเรียน ผสานเขากับประสบการณทํางานของ
แตละคน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีลึกซ้ึงและกวางขวาง และมุงเนนใหเกิดการวิเคราะห วิพากษ และแลกเปลี่ยน
มุมมองการเรียนรูอยางเขมขน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู / การถายโอนความรูระหวางผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 4.2.3 Problem-based Learning เนื่องจากองคความรู ทักษะ และมุมมองแนวคิดตามผลการเรียนรูท่ี
หลักสูตรกําหนดไว จําเปนตองอาศัยการเรียนรูจากปญหาจริงในพ้ืนท่ีตาง ๆ ดังนั้น คณาจารยจึงพยายามจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาจริง หรือกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับรายวิชาตาง ๆ ท่ีอาจารยอาจมีประสบการณตรง หรือจาก
กรณีศึกษาท่ีมีผูทําการศึกษาไว เพ่ือใหนักศึกษาไดเกิดการประยุกตใชองคความรูใหเขากับบริบทพ้ืนท่ี ชุมชน และ
เง่ือนไขตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน 
 โดยสรุปแลว หลักสูตรใชกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายในการสรางการเรียนรูเพ่ือบรรลุผลการเรียนรูท่ี
กําหนดไว ดังนี้ 

• การศึกษาคนควาดวยตนเอง 

• การอภิปรายกลุม 

• การจัดทํากรณีศึกษา 

• การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

• การทําโครงการศึกษาวิจัย 

• การเรียนรูในพ้ืนท่ีจริง / การศึกษาภาคสนาม 

• การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี / องคกร / หนวยงานท่ีเปนแบบอยางการปฏิบัติท่ีดี 

• การบรรยายพิเศษ / การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

• การจัดทํารายงาน 

• การทดสอบ และการใช feedback รูปแบบตาง ๆ  
 
4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
     (Teaching and learning activities enhance life-long learning) 
 การเรียนรูจากประสบการณจริง (Experiential Learning) นั้น คณาจารยไดปลูกฝงทักษะการเรียนรูท่ี
สําคัญ ท้ังกําหนดประเด็นการเรียนรู การคนหาขอมูล และสื่อการเรียนรูดวยตนเอง การถกเถียงและอภิปราย
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รวมกับเพ่ือนรวมชั้นเรียน คณาจารย และผูทรงคุณวุฒิในประเด็นท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางการเรียนรูของตนเอง 
รวมถึงการนําเสนอการเรียนรูท่ีสําคัญ ดังนั้น จึงเชื่อวาผูเรียนจะเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตตามท่ีตองการได 
 
เกณฑท่ี 5  (Criterion 5):  
การประเมินผูเรียน (Student Assessment)  

5 การประเมินผูเรียน 
Student Assessment 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

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

   /    

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

  /     

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

   /    

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

   /    

5.5 นักศึกษาสามารถเขาถึงการอุทธรณและรองเรียนได 
Students have ready access to appeal procedure 
[8] 

   /    

 ภาพรวม 
Overall opinion 

   /    
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5.1 การประเมินนักศึกษาเปนไปตามผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
     (The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected  
     learning outcomes) 
 หลักสูตรไดมีการกําหนดผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) ท่ีคาดหวังของท้ังในระดับหลักสูตร
และระดับรายวิชา โดยไดมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบแตละวิชาเปนผูออกแบบวิธีการประเมินผูเรียนให
สอดคลองกับวัตถุประสงคและผลการเรียนรูดังกลาว โดยกําหนดรายละเอียดไวในเอกสาร มคอ.3 ตั้งแตกอนเปด
ภาคการศึกษา โดยประธานหลักสูตรและประธานสายวิชาจะเปนผูตรวจสอบและควบคุมการจัดการเรียนรู และ
การประเมินผูเรียนใหสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรู อีกท้ังกําหนดใหมีการรายงานการดําเนินการ รวมถึงขอ
อุปสรรคตาง ๆ ในการจัดการเรียนรูและการประเมินผูเรียนไวในเอกสาร มคอ.5 เพ่ือใชสําหรับการปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู และการประเมินตอไป ตารางท่ี 5.1 แสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรท่ีเชื่อมโยงกับ
การประเมินและวัดผลนักศึกษา และวิธีการสอน 
 
5.2  นักศึกษาทราบเกณฑการประเมินตาง ๆ ท่ีชัดเจน  
      (The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution,     
      rubrics and grading are explicit and communicated to students) 

อาจารยผูสอนในหลักสูตรทุกวิชา ไดแจกเอกสารแผนการสอน (Course Outline) ของรายวิชาต้ังแต
ในชวงตนของภาคการศึกษา โดยประกอบดวยโครงสรางเนื้อหา วัตถุประสงครายวิชา หัวขอการเรียนรู วิธีการ
เรียนรู เอกสารประกอบการเรียนรู และวิธีการและเกณฑการวัดประเมินผลของรายวิชาโดยละเอียด ซ่ึงจะทําให
นักศึกษาไดรูความมุงหวังของการจัดการเรียนการสอน รวมถึงเกณฑการวัดประเมินท่ีสะทอนไปยังผลการเรียนรู 
(Learning Outcome) ท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 
 
5.3 วิธีการประเมินมีความเท่ียงตรง เช่ือถือไดและเปนธรรมสําหรับนักศึกษา  
      (Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity,  
      reliability and fairness of student assessment) 
 ทุกรายวิชามีการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาตามท่ีไดกําหนดและแจงนักศึกษาไว โดยจะตองมีการนํา
ผลการประเมินการเรียนรูเขาสูท่ีประชุมสายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศิลปศาสตร ผูสอนจะตองสามารถชี้แจงการวัดประเมินไดอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหคณะกรรมการ/
ผูทรงคุณวุฒิท้ังในระดับสายวิชา และคณะ ไดรวมกันพิจารณาความเหมาะสมตามหลักวิชาการได 
 
5.4 ผลประเมินของนักศึกษาทันเวลาและชวยในการปรับปรุงการสอน  
     (Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning) 
 ทุกภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหนักศึกษาไดประเมินผลการสอนของอาจารยผานระบบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจและขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูเรียนตอการบริหารจัดการการเรียน
การสอน นอกจากนี้ หลักสูตรยังไดจัดทําการประเมินเพ่ิมเติมเพ่ือรับฟงเสียงสะทอน (Feedback) เพ่ิมเติมจาก
นักศึกษาท้ังในดานการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนานอกหองเรียน การใหคําปรึกษาของท้ังอาจารยประจํา
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รายวิชา และอาจารยท่ีปรึกษาชั้นป รวมถึงการใหบริการและการสนับสนุนดานตาง ๆ  จากนั้นประธานหลักสูตร 
จะไดนําผลการประเมินของนักศึกษาหารือกับคณะกรรมการประจําหลักสูตร และอาจารยท่ีรวมจัดการเรียนรูใน
หลักสูตร เพ่ือกําหนดแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตอไป 
 
5.5 นักศึกษาสามารถเขาถึงการอุทธรณและรองเรียนได  
     (Students have ready access to appeal procedure) 
 นักศึกษาของหลักสูตร สามารถใชชองทางการสื่อสารท่ีหลักสูตร / สายวิชา / คณะ กําหนดไว เชน บันทึก
ขอความ แบบฟอรม หรือการขอพบอาจารยผูสอน ประธานหลักสูตร ประธานสายวิชา และคณบดีหรือรองคณบดี
ท่ีเก่ียวของ ในการรองเรียนเรื่องการวัดประเมินผลในระหวางภาคเรียน หรือภายหลังท่ีมีการใหเกรดแลวไดโดยตรง 
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      ตารางท่ี 5.1 Constructive alignment template (Program Level)  

PLO Assessment method Teaching and learning approaches Year 
PLO1: สามารถอธิบายปญหาสิ่งแวดลอมใน
เชิงสหวิทยาการได 

การสอบ, Class Discussion/Debate การนําเสนองาน
เดี่ยวและงานกลุม   

การบรรยาย นําเสนอกรณีศึกษา Project Work ดู
งานนอกสถานท่ี กิจกรรมนอกหลักสูตร เชน เชิญ
ผูเชี่ยวชาญมาบรรยายถึงปญหาสิ่งแวดลอม 

Year 1 
ตอเนื่องถึง 
Year 2  

PLO2: สามารถวิเคราะหผลกระทบทางสังคม 
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากโครงการ
พัฒนาตางๆ ได 

การสอบ, Class Discussion/Debate การนําเสนองาน
เดี่ยวและงานกลุม, การ Reflection จากผูเรียน      

การบรรยาย นําเสนอกรณีศึกษา Project Work ดู
งานนอกสถานท่ี  กิจกรรมนอกหลักสูตร เชน เชิญ
ผูเชี่ยวชาญมาบรรยายถึงการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม 

Year 1 
ตอเนื่องถึง 
Year 2 

PLO3: สามารถสื่อสารและเลือกใชเทคโนโลยีใน
การสื่อสารดานสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 

การเขียนรายงาน การนําเสนองานเดี่ยวและงานกลุม 
Class Discussion/Debate  
 

การบรรยาย นําเสนอกรณีศึกษา Project Work  
ดูงานนอกสถานท่ี 

1 

PLO4: สามารถทําวิจัยทางดานสังคมศาสตร
สิ่งแวดลอมได 

การทําวิทยานิพนธ การบรรยาย, Feedback งานวิทยานิพนธ Self-
Directed Learning กิจกรรมนอกหลักสูตร เชน 
ESS Thesis Sharing 

2 

PLO 5: สามารถวิเคราะหและตัดสินใจ 
โครงการ/แนวทางแกไขปญหาทางดาน
สิ่งแวดลอมโดยยึดหลักของจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ  

การสอบ, Class Discussion/Debate การนําเสนองาน
เดี่ยวและงานกลุม การเขียนงานท่ีไมมีการคัดลอก 
(Plagiarism) 

การบรรยาย นําเสนอกรณีศึกษา Project Work  
ดูงานนอกสถานท่ี, Feedback งาน 

2 
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เกณฑท่ี 6 (Criterion 6) 
คุณภาพบุคลากรดานวิชาการ (Academic Staff Quality) 

6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
Academic Staff Quality 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

6.1 มีการวางแผนดานบุคลากรสายวิชาการ 
Academic staff planning (considering succession, 
promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service [1]  

  /     

6.2 มีอัตราสวนบุคลากรสายวิชาการตอนักศึกษาและภาระ
งานท่ีเหมาะสม 
Staff-to-student ratio and workload are 
measured and monitored to improve the quality 
of education, research and service [2] 

  /     

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

  /     

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

  /     

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

  /     

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

  /     

6.7 มีการดําเนินการใหเกิดกิจกรรมดานวิจัย และมีการกําหนด
เกณฑเพ่ือการการพัฒนาปรับปรุง 
The types and quantity of research activities by 
academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement [10] 

  /     

 ภาพรวม   Overall opinion   /     
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6.1 การวางแผนดานบุคลากรสายวิชาการ 
     (Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, and 

retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service) 
คณะศิลปศาสตร มีการบริหารจัดการแบบรวมศูนยบริการประสานบริหาร ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรวางแผน

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการระดับหลักสูตร จึงเปนการวางแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของคณะฯ และเปนไป
ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เชน การมุงสนับสนุนและสงเสริมบุคลากรท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุนใหไดรับการเพ่ิมพูนความรูและสรางประสบการณ ตลอดจนพัฒนาทักษะในวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
การเลื่อนระดับพนักงาน การประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหอัตรากําลังคนคณะศิลปศาสตร ป 2555-2561 และวิเคราะหอัตราผูเกษียณอายุ
ของบุคลากรประจํา คณะศิลปศาสตร ในป 2552-2585 เพ่ือใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของคณะฯ 
 
6.2  มีอัตราสวนบุคลากรสายวิชาการตอนักศึกษาและภาระงานท่ีเหมาะสม 
       (Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of   
       education, research and service) 

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตร ESS มีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน รวมท้ังหมดจํานวน 10 คน 
และมีนักศึกษารวมท้ังหมด 15 คน คิดเปนสัดสวนอาจารยตอนักศึกษา เทากับ 1 : 1.5 คน ในดานภาระงานของ
อาจารยประจําหลักสูตร มีการกําหนดกรอบภาระงานท่ีไดรับมอบหมายจํานวน  5 ดาน ไดแก 1) การสอน 2) งาน
วิชาการ 3) งานบริหาร 4) งานบริการอ่ืนๆ 5) งานหาทรัพยากร ซ่ึงมีการประเมินปละ 2 ครั้ง เพ่ือใชสําหรับการ
ประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือน (My Evaluation) ท้ังนี้ภารระงานดังกลาว ไมรวมถึงอาจารยพิเศษท่ีหลักสูตรเชิญมา
สอนในหลักสูตร  
 
6.3  มีการสรรหาและมีเกณฑการคัดเลือกท่ีใหความสําคัญท้ังทางดานคุณธรรมและวิชาการเพ่ือใหไดบุคลากร
ท่ีเหมาะสม 
     (Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment,      
     deployment and promotion are determined and communicated) 

เปนไปตามกฎของมหาวิทยาลัย 
 
6.4  มีการกําหนดและประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
      (Competences of academic staff are identified and evaluated) 

คณะ ฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการสอนของอาจารย โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ซ่ึงไดดําเนินการ
ทุกภาคการศึกษาผานระบบ Student Evaluation ซ่ึงเปนระบบฐานขอมูลของทางมหาวิทยาลัย 
 
6.5 มีการอบรมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
     ( Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are 

implemented to fulfil them)  
คณะ ฯ มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูท่ีไดจากการอบรม/สัมมนา/ศึกษา

ดูงานมาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร ท้ังนี้ คณะฯ ไดมอบหมายใหหนวยงานและสายวิชามีการ
ติดตามดูแลการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัด จากการเขารวมกิจกรรมท่ีบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ
และศักยภาพ เชน การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและพัฒนาทักษะของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้คณะฯ ไดกําหนดคาเปาหมาย = 5 วัน/คน/ป ใหบุคลากรท่ีเขารับการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
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ไดจัดทํารายงานการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเสนอตอหัวหนาหนวยงาน/ประธานสายวิชาฯ ผานคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร เพ่ือรับทราบและใหความเห็นในการนําความรูท่ีไดรับจากการพัฒนาไปใชปรับปรุงการเรียนการสอน   
การวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

 

หลักสูตร 
อาจารย
ประจํา 

จํานวนอาจารยประจาํที่
ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูน

ความรู (รอยละ) 

จํานวนวันที่เขารบั
การอบรม 

(ภายในประเทศ) 

จํานวนวันที่เขา
รับการอบรม 
(ตางประเทศ) 

รวมจํานวนวันที่
เขารบัการอบรม 

คาเฉลี่ยการเขารับการ
อบรมตอวัน/คน/ป 

ELT 15 
13 

92.50 40 132.50 8.83 
86.67 

EPC 16 
14 

73.50 25 98.50 6.16 
87.50 

ESS 6 
6 

53 78 131.00 21.83 
100 

Ph.D. 13 
12 

69.50 40 109.50 4.42 
92.31 

รวม 50 
42 

288.50 183 471.50 9.43 
84.00 

 
 จากตารางขอมูลขางตน จะเห็นไดวา อาจารยประจํา ของหลักสูตร ESS (สิ้นสุด ณ ป 2561) มีคาเฉลี่ย
การเขารับการอบรม เทากับ 21.83 วัน/คน/ป ซ่ึงสูงกวาคาเปาหมายของการเพ่ิมพูนความรูและพัฒนาทักษะของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวเทากับ = 5 วัน/คน/ป ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร Training Road 
Map 2020 ของมหาวิทยาลัย และแสดงถึงความสําเร็จในการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะในวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง  
 
6.6 มีการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน รวมท้ังการใหรางวัล การใหการยอมรับยกยอง เพ่ือจูงใจและ สงเสริม
การทํางาน   
     (Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate 

and support education, research and service)  
บุคลากรของคณะฯ สามารถใชสวัสดิการพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหบริการ เชน สวัสดิการดานการ

ดูแลสุขภาพ การลาพักผอนประจําป การลาคลอดบุตร เปนตน อยางไรก็ดี คณะ ฯ ยังมีนโยบายท่ีสนับสนุนและ
สงเสริมดานการวิจัย   อาจารยประจําหลักสูตรสามารถขอทุนวิจัยและทุนตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการไดจาก
คณะ ฯ และมหาวิทยาลัยได  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรท่ีสรางชื่อเสียงในดาน
ตาง ๆ ใหกับทางมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป   
 
6.7 มีการดําเนินการใหเกิดกิจกรรมดานวิจัย และมีการกําหนดเกณฑเพ่ือการการพัฒนาปรับปรุง 
      (The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored   
      and benchmarked for improvement) 
 อาจารยประจําหลักสูตร ESS มีผลงานการตีพิมพเผยแพรอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ ในป 2558-2561 คณะศิลปศาสตรมีผลงานตีพิมพเผยแพรของอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้



30 
 

 

หลักสูตร 

ผลงานตีพิมพเผยแพรของอาจารยประจําหลักสูตร 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

NC IC NJ RJ IJ etc Total NC IC NJ RJ IJ etc Total NC IC NJ RJ IJ etc Total NC IC NJ RJ IJ etc Total 

ELT 2 10.83 - - 1 2.24 16.07 - 4.33 7 - 1 0.67 13 - 5.33 2 1 1.17 - 9.50 0.50 13 3 1.33 5 2.33 25.16 

EPC - 1.33 - - 1 2.24 4.57 - 0.33 2 - 1 0.67 4 - 2.33 2 - 2.17 - 6.50 0.50 11 5 0.33 3 2.33 22.16 

ESS 2 6 - - 1 - 9 5 4 3 - 3 1 16 6 2 1 - 4 - 13.00 6 6 1 1 3 - 17.00 

PhD - 1.83 - - 1 2.24 5.07 - 4.33 - - 3 0.67 8 - 11.83 1 1 5.67 1 20.47 - 11 1 0.33 15 2.33 29.66 

 
- National Conference (NC) 
- International Conference (IC) 
- National Journal (NJ) 
- Regional Journal (RJ) 
 -International Journal (IJ)  
- etc. (Book, Poster, Presentation, Other…) 
 

หลักสูตร 

คานํ้าหนักตีพิมพเผยแพรของอาจารยประจําหลักสตูร 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 

NC IC NJ RJ IJ etc Total NC IC NJ RJ IJ etc Total NC IC NJ RJ IJ etc Total NC IC NJ RJ IJ etc Total 

ELT 0.40 4.33 - - 0.80 0.22 5.75 - 1.73 2.80 - 0.80 0.07 5.40 - 2.13 0.80 0.80 0.94 - 4.67 0.10 5.20 1.20 1.06 4 0.23 11.80 

EPC - 0.53 - - 0.80 0.22 1.55 - 0.13 0.80 - 0.80 0.07 1.80 - 0.93 0.80 - 1.74 - 3.47 0.10 4.40 2.00 0.26 2.40 0.23 9.40 

ESS 0.4 2.40 - - 0.80 - 3.60 1 1.60 1.20 - 2.40 0.10 6.30 1.20 0.80 0.40 - 3.20 - 5.60 1.20 2.40 0.40 0.80 2.40 - 7.20 

PhD - 0.73 - - 0.80 0.22 1.75 - 1.73 - - 2.40 0.07 4.20 - 4.80 0.40 0.80 4.54 0.10 10.64 - 4.40 0.40 0.26 12 0.23 17.30 
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หลักสูตร จํานวนอาจารยประจํา 
ปการศึกษา 2561 

คาน้ําหนักผลงานตีพิมพ
เผยแพรของอาจารยประจํา 

คณะศิลปศาสตร 

รอยละของคาน้ําหนักของผลงาน
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

ELT 15 11.80 78.67 
EPC 16 9.40 58.75 
ESS 6 7.20 120 
PhD 13 17.30 133.08 

 
 
หลักสูตร รอยละของคาน้ําหนักของผลงานตอจํานวนอาจารยประจํา 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
ELT 38.33 36 31 78.67 
EPC 9.12 10.59 20.41 58.75 
ESS 25.71 45 40 120 
PhD 11.67 28 70.93 133.08 

 
ตามเกณฑมาตรฐานผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยของ สกอ. (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ไดกําหนดรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย ในกลุมทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (กลุม ง) กําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึน
ไป เม่ือดูจากผลการดําเนินงานของอาจารยประจําหลักสูตร ESS ในป 2561 พบวา มีรอยละของคาน้ําหนักของ
ผลงานตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 120  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ. กําหนดอยางมาก ท้ังนี้เนื่อง
อาจารยประจําหลักสูตรมีผลงานตีพิมพอยางตอเนื่องและโดดเดนในปลาสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงคุณภาพและ
ศักยภาพของงานวิชาการของหลักสูตร  
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เกณฑท่ี 7 (Criterion 7)  
คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support staff Quality)  

    ตารางแสดง คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนในประเด็นตางๆ ท่ีสอดคลองกับการสนับสนุนการเรียนการสอน 

การวิจัย และบริการวิชาการ 

7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
Support Staff Quality 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

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

    /   

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

    /   

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

    /   

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

    /   

7.5 มีการบริหารจัดการ การใหรางวัล การยกยอง เพ่ือจูงใจ
การทํางานดานการศึกษา  วิจัย และบริการวิชาการ 
Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service [5] 

    /   

 ภาพรวม 
Overall opinion 

    /   
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7.1 มีการวางแผนงานดานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
     (Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried  
     out to fulfil the needs for education, research and service)  

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรรับทราบถึงระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย ปฎิทิน
การศึกษา โครงสรางหลักสูตร แผนการจัดการเรียนการสอน และการประสานงานกับนักศึกษา  นอกจากนี้คณะ
มอบหมายเจาหนาท่ีประจําหลักสูตรทําหนาท่ีดูแลและประสานงานดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้คณะศิลปศาสตรยัง
ไดมีแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของหลักสูตร ซ่ึงเปนการวางแผนพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมของคณะและไดถูกบรรจุไวในแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ  โดยมุงสนับสนุนและสงเสริมบุคลากรท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุนใหไดรับการเพ่ิมพูนความรูและสรางประสบการณ ตลอดจนพัฒนาทักษะในวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
ท้ังนี้ ระเบียบของคณะนั้นสอดคลองกับระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย เชน การมุงสนับสนุนและ
สงเสริมบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนใหไดรับการเพ่ิมพูนความรูและสรางประสบการณ ตลอดจน
พัฒนาทักษะในวิชาชีพอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้คณะยังมีการวิเคราะหอัตรากําลังคนคณะศิลปศาสตร ป 2555-
2560 และวิเคราะหอัตราผูเกษียณอายุของบุคลากรประจํา คณะศิลปศาสตร 2552-2585  เพ่ือการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลของคณะฯ และเพ่ือวางแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน  อีกท้ังยังทําใหงาน
หลักสูตรสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  

 

7.2 มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกบุคลากร และการปฏิบัติงาน 
     (Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are  
     determined and communicated) 

การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย  แตหลักสูตรสามารถกําหนดคุณสมบัติ
และคุณลักษณะของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีจะเขามาทํางานในหลักสูตรเพ่ิมเติมได เพ่ือทํางานในหลักสูตร  อีกท้ัง
ประธานหลักสูตร ประธานสายวิชา คณบดี สามารถรวมสัมภาษณผูสมัครเพ่ือใหไดบุคลากรตรงตามลักษณะงาน
และวัฒนธรรมองคกร 
 
7.3 มีการกําหนดการประเมินความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน 
    (Competences of support staff are identified and evaluated) 

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีทํางานในหลักสูตรมีภารกิจอยางชัดเจน และมีการประเมินศักยภาพและความ

รับผิดชอบตามหนาท่ีท่ีไดรับ  อีกท้ังคณะมีการประเมินบุคลากรปละ 2 ครั้ง ซ่ึงเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนยังตองไดรับการประเมินจากผูรับบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานตอไป ซ่ึงคณะ ฯ 

มีการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุมตาง ๆ (ดานการบริการในหองสมุด 

ดานหองปฏิบัติติการ ดานคอมพิวเตอร และการใหบริการนักศึกษา) เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงสมรรถนะ

บุคลากรในกลุมงานบริการดังกลาวใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน การประเมินครั้งลาสุดคือ มิถุนายน 2562 จากจํานวน

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาท้ัง 42 คน โดยนักศึกษาใหคะแนนความพึงพอใจการใหบริการแตละดาน ตั้งแต 1 
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คะแนน (หมายถึง พึงพอใจนอยท่ีสุด) ถึง 5 คะแนน (หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด)  ซ่ึงแสดงผลการสํารวจไดดังนี้ (ดู

ภาคผนวก 7_Support Staff Quality) 

งานบริการศึกษา ไดรับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความตั้งใจและ
ความมีอัธยาศัยในการใหบริการของพนักงาน และดานการไมเลือกปฏิบัติมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ในดานงานพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในระดับมาก ท้ังนี้ ดานความสะดวก รวดเร็วใน
การใหบริการ และความรูความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถามการใหคําแนะนํา  ไดรับคะแนนความ
พึงพอใจต่ําท่ีสุด แตยังคงอยูในระดับพึงพอใจมาก 

สําหรับการใหบริการหองสมุด พบวา มีคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด และคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจในทุกขอคําถามอยูในระดับมากท่ีสุดดวยเชนกัน เชนเดียวกัน งานดานการบริการบัญชีและพัสดุ มีคาเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในทุกขอคําถามอยูในระดับมากท่ีสุด สําหรับ
งานดานโสตทัศนศึกษา พบวา คะแนนความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก  

ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก  และโครงสรางพ้ืนฐาน โดยรวมมีคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความพึงพอใจตอหองเรียน หองสมุด และสิ่งแวดลอม/สภาพแวดลอมโดยรวม 

 
7.4 มีกิจกรรมฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
     (Training and developmental needs of support staff are identified and activities are  
     implemented to fulfill them) 

คณะมีโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตาม 
Competency & Good Citizenship ของคณะ เพ่ือใหบุคลากรไดเพ่ิมพูนความรูและพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมีระบบการติดตามบุคลากรสายสนับสนุนใหนําความรูท่ีไดจากการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานมาใชในการปฏิบัติงาน  ท้ังนี้คณะไดกําหนดคาเปาหมาย = 5 วัน/คน/ป ใหบุคลากรท่ีเขารับ
การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไดจัดทํารายงานการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเสนอตอหัวหนาหนวยงาน/
ประธานสายวิชาฯ ผานคณบดีคณะศิลปศาสตร เพ่ือรับทราบและใหความเห็นในการนําความรูท่ีไดรับจากการ
พัฒนาไปใชปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
 
 
7.5 มีการบริหารจัดการ การใหรางวัล การยกยอง เพ่ือจูงใจการทํางานดานการศึกษา วิจัย และบริการ 
     วิชาการ  (Performance management including rewards and recognition is implemented to  
      motivate and support education, research and service) 

บุคลากรสามารถใชสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยได  อีกท้ังมหาวิทยาลัยมีระบบใหเงิน
จัดสรรเงินสมรรถนะพิเศษประจําป ข้ึนอยูกับการทํางานของบุคลากรแตละคน ซ่ึงทําใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมงานดานการวิจัย โดยบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถขอทุนวิจัยและทุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการไดจากคณะ  
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เกณฑท่ี 8 (Criterion 8) 

คุณภาพผูเรียน (Student Quality and Support) 

8 คุณภาพผูเรียน 
Student Quality and Support 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

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

   /    

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

   /    

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

  /     

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

   /    

8.5 มีสภาพแวดลอมทีเอ้ืออํานวยสงเสริมการเรียนและการทํา
วิจัย 
The physical, social and psychological 
environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being [5] 

   /    

 ภาพรวม 
Overall opinion 

   /    
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8.1 มีการกําหนดนโยบายการรับนักศึกษาใหม 
     (The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published, and 

up-to-date)          
หลักสูตรมีนโยบายการรับนักศึกษาใหมชัดเจนและไดประชาสัมพันธเกณฑการรับนักศึกษาผานเว็บไซต

คณะและ Facebook ของหลักสูตร  ท้ังนี้ รายละเอียดคุณสมบัตินักศึกษาในหลักสูตรจะกลาวในหัวขอ 8.2  
นอกจากจะตองผานเกณฑสําเร็จการศึกษาแลว  ความสนใจหรือหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษาตองสอดคลองกับ
แกนของหลักสูตร  สําหรับผูท่ีผานเกณฑคัดเลือกจากเอกสารเบื้องตนตองมาเขารับการสัมภาษณเพ่ือดูศักยภาพ
และความพรอมในการเปนนักศึกษาในหลักสูตร โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูสัมภาษณนักศึกษาดวย
ตนเองเพ่ือใหม่ันใจวาไดรับนักศึกษาตามคุณภาพท่ีตั้งเกณฑไว  ตารางตอไปจะเปนตารางแสดงการรับนักศึกษา
และจํานวนนักศึกษาระหวางป 2557-2561 
 
Intake of First-Year Students (last 5 academic years) 
Academic Year Applicants 

No.Applied No. Offered No.Admitted/Enrolled 
2557 9 6 3 
2558 4 3 2 
2559 4 2 2 
2560 19 8 8 
2561 16 12 7 

 
Total Number of Students 
 
Academic Year 

Students  
Total 

1st year 2nd year 3rd year >3th year  
2557 3 3 - - 6 
2558 2 3 2 - 7 
2559 2 2 3 2 9 
2560 8 2 2 0 12 
2561 7 7 2 0 16 
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8.2. มีกําหนดเกณฑการคัดเลือกและประเมินผล 
      (The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated)  

ข้ันตอนการคัดเลือกนักศึกษาใหมของหลักสูตรมี 2 ข้ันตอน  โดยข้ันตอนท่ี 1 ใชเกณฑในการคัดเลือก
ดังตอไปนี้  
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรส่ิงแวดลอม (เสาร-อาทิตย) 
ชองทางการรับ 

นักศึกษา 
เกณฑ/เง่ือนไข 
การรับนักศึกษา 

คัดเลือกตรง 1. เปนผูจบการศึกษาข้ันปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 หรือ 

2. เปนผูจบการศึกษาข้ันปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร 
และมีประสบการณในการทํางานท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมมาแลวไมนอยกวา 2 ป หลังสําเร็จ
การศึกษาข้ันปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางาน หรือ 

3. เปนผูจบการศึกษาข้ันปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร สาขาวิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร 
และมีหัวขอวิจัยซ่ึงสอดคลองกับทิศทางของหลักสูตร โดยไดรับการรับรองจากอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และ 

4. คุณสมบัติอ่ืนๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
ข้ันตอนท่ี 2 คือ ข้ันตอนการสัมภาษณโดยกรรมการประจําหลักสูตร โดยพิจารณาจากความสนใจหรือหัวขอ
วิทยานิพนธ  ความพรอมท้ังในเชิงวิชาการและการจัดการตนเองระหวางเรียน  
 
8.3 มีระบบควบคุมดูแลความกาวหนาดานการเรียนของนักศึกษา 
    (There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and  
    workload) 
 
      หลักสูตรไดวางแนวปฏิบตัิเพ่ือใหเกิดคุณภาพผูเรียนดังนี้  

1. หลักสูตรไดกําหนดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจหลักสูตรและระบบ
การเรียนการสอน ตลอดจนปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนตางๆ ท่ีทางหลักสูตรไดจัดเตรียมไวเพ่ือ
อํานวยความสะดวกและสงเสริมคุณภาพในการเรียนของนักศึกษาเชน หองพักนักศึกษา หองสมุด วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ เปนตน 

2. มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาชั้นปเพ่ือดูแลนักศึกษา  ซ่ึงนักศึกษาสามารถปรึกษาปญหาและขอคําแนะนํา
ไดท้ังโดยการมาพบโดยตรงหรือการติดตอผานชองทางอ่ืน ๆ เชน อีเมล โทรศัพท ไลน เปนตน 

3. อาจารยผูสอนในหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวางแผนกําหนดหัวขอการเรียนการสอน และลักษณะโครงงานท่ี
เก่ียวของ และกําหนดการสงงาน เพ่ือใหนักศึกษาบริหารจัดการในการเรียนแตละรายวิชาไดอยาง
เหมาะสม เม่ือเขาสูระบบการวัดและการประเมินผล ทุกรายวิชาจะตองดําเนินตามข้ันตอนดังตอไปนี้ คือ  
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ข้ันตอน รายละเอียดท่ีอาจารยผูสอนปฏิบัติมีดังนี้ 

1 แจงวิธีการประเมินพรอมสัดสวนคะแนน  

2 ผูสอนทําการประเมินระหวางภาคการศึกษาโดยมอบหมายงานท่ีเหมาะสมตามลักษณะของ

รายวิชา  

3 จัดการสอบปลายภาค/หรือการนําเสนอโครงงาน  

4 ประเมินงานท่ีไดรับมอบหมายและตรวจเช็คขอสอบ  

5 ตรวจเช็คผลคะแนนของรายวิชา  

6 นําผลการตัดเกรดเขาสูท่ีประชุมคณะกรรมการสายวิชาสังคมศาสตร ฯ  

 
4. นักศึกษาตองมาพบอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอยางนอยเทอมละ 3 ครั้งเพ่ือติดตามความกาวหนาของ

งาน 
5. เม่ือสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา เจาหนาท่ีงานบริการวิชาการจะทําการสรุปผลการเรียน สงมายังประธาน

หลักสูตร หากมีขอผิดปกติ ประธานหลักสูตรจะหารือกับอาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน หรือ
คณะกรรมการหลักสูตรตอไป  
 

8.4 มีบริการดานการศึกษาแกนักศึกษา  
     (Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student support  
     services are available to improve learning and employability) 

หลักสูตรไดสงเสริมใหมีกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ใหมีความรูความสามารถและเพ่ิมพูน
ประสบการณทางดานสังคมศาสตรสิ่งแวดลอมดังนี้  
 

ภาคการศึกษา กิจกรรม 

1 โครงการศึกษาดูงานทางดานการจัดการสิ่งแวดลอมหรือการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับปญหา

สิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

2 โครงการศึกษาดูงานทางดานความรับผิดชอบทางสังคมดานสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงค

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทํากิจกรรมความรับผิดชอบ

ตอสังคม (CSR) โดยเรียนรูจากประสบการณการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมขององคกรชั้นนํา

ตางๆ และภาคธุรกิจขนาดเล็ก (SME)  
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นอกจากนี้หลักสูตรยังจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณ จากการลงภาคสนามของนักศึกษาท้ัง
ในวิชาและการลงภาคสนามในงานวิทยานิพนธ  โดยใหนักศึกษาทุกรุนสามารถเขารวมรับฟงได  เพ่ือกระตุนและ
พัฒนาความรู ความกลาแสดงความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาองคความรูและเพ่ิมศักยภาพในการทําวิทยานิพนธ 
นอกจากนี้ คณะมีศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองท่ีใหบริการนักศึกษาสําหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
8.5 มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยสงเสริมการเรียนและการทําวิจัย 
    (The physical, social and psychological environment is conducive for education and research 

as well as personal well-being) 
หลักสูตรไดจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนและความเปนอยูของนักศึกษาดังนี้ คือ  

1) หอง Resource Centre ซ่ึงเปนหองสมุดของนักศึกษา สามารถใชคนควาขอมูลท่ีตองการไดในการทํา 
assignments โดยหองสมุดของคณะมีหนังสือประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมศาสตร
สิ่งแวดลอมไวบริการนักศึกษา 

2)  ศูนย Self-Access Learning Centre (SALC) เปนศูนยการเรียนและการฝกภาษาอังกฤษดวยตนเอง 
ซ่ึงศูนยนี้จะทําหนาท่ีชวย Support ในกรณีท่ีนักศึกษาตองการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม  

3) หองพักของนักศึกษาปริญญาโท ซ่ึงตั้งอยูท่ีชั้น 8 ของคณะศิลปศาสตร โดยมีจุดประสงคเพ่ือนักศึกษา
ไดมีหองพักในชวงไมมีการเรียนการสอน โดยนักศึกษาจะไดพักผอน นั่งทํางานสวนตัว และประชุม
หารือกับเพ่ือนในชั้นเรียน โดยหลักสูตรไดจัดใหมีคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ กระดานเขียนงาน เพ่ือ
สรางบรรยากาศในการกระตุนความอยากเรียนรู  อีกท้ังนักศึกษาสามารถเบิกกระดาษและหมึกพิมพ
เพ่ือใชพิมพสงงานอาจารยผูสอนไดอีกดวย 

4) สํานักหอสมุดกลาง ใหบริการกับนักศึกษาในการคนควางานวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังในระบบ
ออนไลนและออฟไลน   
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เกณฑท่ี 9 (Criterion 9) 

 ส่ิงอํานวยความสะดวก และโครงสรางพ้ืนฐาน (Facilities and infrastructure) 

9 ส่ิงอํานวยความสะดวก และโครงสรางพ้ืนฐาน 
Facilities and infrastructure 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

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

    /   

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

    /   

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

  /     

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

   /    

9.5 สิ่งแวดลอมเชิงอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเปนไป
ตามขอกําหนดในทุกดาน 
The standards for environment, health and 
safety; and access for people with special needs 
are defined and implemented [7] 

  /     

 ภาพรวม 
Overall opinion 

   /    

 

 

 



41 
 

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

หองเรียนท่ีใชเรียนมีความทันสมัยโดยมีอุปกรณคอมพิวเตอรพรอมเครื่องโปรเจคเตอร รวมท้ังมีสัญญาณ 
Internet เพ่ือสะดวกตอการสืบคนขอมูล ในขณะท่ีหองคอมพิวเตอรจะมีโปรแกรมสถิติ SPSS รวมท้ังโปรแกรม
ตรวจแกภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธหรือใชในวิชาตางๆ ได ในกรณีท่ีนักศึกษามี
คอมพิวเตอรสวนตัว ทางหลักสูตรมีปลั๊กสําหรับชารตแบตเตอรี่และสัญญาณ Internet รองรับการทํางาน อีกท้ังยัง
มีเครื่องพิมพสําหรับใหนักศึกษาสามารถพิมพงานได  

 
9.2  มีหองสมุดเพียงพอและทันสมัย 
      (The library and its resources are adequate and updated to support education and  
      research) 

คณะมีหอง Resource Centre ท่ีเปนแหลงรวมทรัพยากรการเรียนรูเพ่ือการคนควาและการทําวิจัย 
รวมท้ังมีหนังสือทางดานสังคมศาสตรสิ่งแวดลอม วารสารตางๆ และวิทยานิพนธใหนักศึกษาใชสืบคน โดยเปด
ใหบริการยืม-คืนหนังสือ สื่อการเรียนรู  ท่ีชั้น 5 อาคารคณะศิลปศาสตร นอกจากนี้ยังมีศูนยการเรียนรูแบบ
พ่ึงตนเอง (Self Access Learning Centre: SALC) เพ่ือใหบริการสื่อท่ีใชพัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษ โดยจัด
ใหบริการท่ีชั้น 4 อาคารคณะศิลปะศาสตร ในสวนของมหาวิทยาลัยนักศึกษามีการใชบริการยืมคืนหนังสือและ
คนควาวารสารของสํานักหอสมุด ซ่ึงเปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย 
 
9.3  มีหองปฏิบัติการเพียงพอและทันสมัย 
     (The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and  
     research ) 

คณะมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เพ่ือใชในการเรียนการสอนและการจัดอบรม โดยจัดใหบริการท่ีชั้น 3 และ
ชั้น 4 อาคารคณะศิลปศาสตร  นักศึกษาสามารถขอใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรได 
  
9.4  มีส่ิงอํานวยความสะดวกดานคอมพิวเตอรเพียงพอและทันสมัย) 
     (The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support  
     education and research) 

คณะมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรดังท่ีกลาวในขอ 9.3  สําหรับหองเรียนและหองพักนักศึกษาไดมี
คอมพิวเตอรและสิ่งอํานวยความสะดวก (ดังท่ีกลาวในขอ 9.1) เพียงพอตอความตองการ 
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9.5  ส่ิงแวดลอมเชิงอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยเปนไปตามขอกําหนดในทุกดาน 
      (The standards for environment, health and safety; and access for people with special  
       needs are defined and implemented)  
  สิ่งแวดลอมเชิงอนามัยเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐาน  นักศึกษาท่ีใช Wheel Chair สามารถใชหองน้ําได

อยางสะดวกและปลอดภัย แตมาตรฐานความปลอดภัย เชน บันไดหนีไฟ กําลังอยูในระหวางการปรับปรุง   
 
 
เกณฑท่ี 10 (Criterion 10)  

การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและการสอน  (Quality Enhancement) 

10 การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและการสอน 
Quality Enhancement 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

10.1 หลักสูตรตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
และนําความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียมาออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตร 
Stakeholders’ needs and feedback serve as input 
to curriculum design and development [1] 

   /    

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

   /    

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

   /    

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

   /    
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10 การประกันคุณภาพกระบวนการการเรียนและการสอน 
Quality Enhancement 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

10.5 มีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการและ
สื่ออุปกรณประกอบการเรียนการสอน เชน หองสมุด หอง
คอมพิวเตอร ฯลฯ 
Quality of support services and facilities (at the 
library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and 
enhancement [5] 

   /    

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

   /    

 ภาพรวม 
Overall opinion 

   /    

 
10.1 หลักสูตรตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและนําความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียมา 
       ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
       (Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and development) 

หลักสูตรมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาประเมินหลักสูตร เพ่ือใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการ
ทบทวนหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีการประเมินจากอาจารยผูสอนถึงผลลัพธการเรียนรูในแตละรายวิชา  หากยังไมได
ตามผลลัพธการเรียนรู  อะไรคือปญหาและอุปสรรค  ดังนั้นกรรมการหลักสูตรจึงประชุมทุกภาคการศึกษาเพ่ือ
ประเมินสวนนี้  อีกท้ังยังไดประชุมระหวางภาคการศึกษาเพ่ือติดตามคุณภาพการเรียนการสอน อีกท้ังยังการ
ประเมินจากนักศึกษาในทุกวิชาและทุกภาคการศึกษา  เพ่ือนําความคิดเห็นเหลานั้นมาปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอนและพัฒนาหลักสูตรตอไป 

 
10.2 การออกแบบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรมีการประเมินและปรับปรุงพัฒนา 
       (The curriculum design and development process is established and subjected to evaluation 

and enhancement) 
หลักสูตรเริ่มมีการสํารวจขอมูลความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ในป การศึกษา 2561 ท้ังนี้เพ่ือมา

ปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ี สกอ. (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา) และเกณฑคุณภาพ CUPT ของมหาวิทยาลัย  เม่ือไดความคิดเห็นจากการสํารวจผูมีสวนไดสวนเสียแลว  
หลักสูตรจะออกแบบใหม (redesign) ใหตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  ท้ังนี้การออกแบบใหมจะ
เปนการสรางจุดแข็งใหกับหลักสูตรดวย  
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10.3 ผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตร 
       (The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed  
       and evaluated to ensure their relevance and alignment)  

หลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาในหลักสูตรทุกคนรวมประเมินอาจารยและการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
และทุกภาคการศึกษา   โดยจะนําความคิดเห็นเหลานั้นมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร  
อีกท้ังกอนเปดเทอมอาจารยผูสอนตองทํา มคอ.3 เพ่ือสรางแผนการสอนใหนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจึงสามารถ
ตรวจสอบไดวาเรียนครบถวนและครอบคลุมตามเนื้อหาหรือไม พรอมกันนี้ผูสอนยังตองสง มคอ.5 เพ่ือทบทวนการ
สอนในแตละเทอมดวย จึงถือเปนการประเมินอีกรูปแบบหนึ่ง 
 
10.4  มีการนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
        (Research output is used to enhance teaching and learning)   

การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  ในปท่ีผานมาหลักสูตรไดรวมกันทําวิจัยเรื่อง การกําหนดขอบเขต
การประเมินผลกระทบตอชุมชน กรณีบอแยกขยะแพรกษารวมกัน โดยไดเรียนรูท้ังทักษะการทําวิจัยและการเก็บ
ขอมูลภาคสนามในประเด็นสิ่งแวดลอมกับชุมชน โดยอาจารยไดนํางานวิจัยนี้มาเปนกรณีตัวอยางในการเรียนการ
สอนรายวิชาสิ่งแวดลอมและสังคม ESS 521 Environment and Society และรายวิชา ESS 692 Seminar II อีก
ท้ัง ในกระบวนการวิจัย นักศึกษาไดรับการฝกทักษะการวิจัย ไมวาจะเปนการสรางโจทยวิจัย การเก็บขอมูลและ
การคนควาขอมูล ซ่ึงเอ้ือตอการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีการวิจัย ESS 531 Social Science Research 
Methodology  อีกดวย 
 
10.5 มีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการและส่ืออุปกรณประกอบการเรียนการสอน เชน  
       หองสมุด หองคอมพิวเตอร ฯลฯ 

(Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and enhancement ) 
คณะมีการทําการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการดาน IT  สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมถึงการ

ประเมินจากหนวยทรัพยากรการเรียนรู (Resource Centre) ตารางตอไปจะเปนตารางแสดงการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบริการหนวยทรัพยากรการเรียนรู (Resource Centre) โดยพบวานักศึกษามีความพึงพอใจการ
ใหบริการและสภาพแวดลอมในระดับดีมาก   

 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

No. Topics x  Rate opinions 

1 The Resources Centre’s services 4.50 Very Satisfied 
2 The modernity of resources 4.08 Satisfied 
3 The amount of books and resources 4.33 Very Satisfied 
4 The amount of computers 4.25 Very Satisfied 
5 The quality of computers 4.00 Satisfied 
6 The Resource Centre’s atmosphere 4.08 Satisfied 
7 Classroom’s atmosphere 4.25 Very Satisfied 

The participants are satisfied with the resources and 
facilities. 

4.21 Very Satisfied 

 
10.6 มีการนําขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการปรับปรุงการทํางาน  
       (The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and 

enhancement) 
หลักสูตรไดนําขอมูลปอนกลับจากนักศึกษามาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนของอาจารยและการทํา

วิทยานิพนธของนักศึกษา เชน การกําหนดระยะเวลาและชวงเวลาท่ีจะเสนอหัวขอวิทยานิพนธ และรายงาน
ความกาวหนา ท้ังนี้ ตองไมนอยกวา 1 สัปดาห โดยอาจารยท่ีปรึกษาจะตองลงนามอนุญาตกอนใหสอบ นอกจากนี้ 
ในวิชาการศึกษาภาคสนาม ESS 681 Field Study มีการปรับเปลี่ยนสถานท่ี (Field Study) ในแตละภาค
การศึกษา  โดยพิจารณาจากความสนใจของนักศึกษา ซ่ึงหลักสูตรพยายามปรับ (Customize) ใหเหมาะสมกับ
ความตองการ ท้ังนี้ สถานท่ีตองตอบโจทยผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรดวย เพ่ือคงอัตลักษณของหลักสูตร
และอัตลักษณของบัณฑิตหลักสูตรสังคมศาสตรสิ่งแวดลอม  การใชขอมูลปอนกลับยังชวยใหอาจารยวางแผนการ
สอนในแตละภาคการศึกษาไดอยางเหมาะสม 
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เกณฑท่ี 11  (Criterion 11) 

ผลผลิต (Output) 

11 ผลผลิต (Output) 1 
 

2 3 4 5 6 7 

11.1 อัตราการสอบผานเปนท่ีนาพอใจและการลาออกกลางคัน
อยูในระดับท่ียอมรับได 
The pass rates and dropout rates are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement [1] 

 /      

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

 /      

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

  /     

11.4 ระดับงานวิจัยของอาจารยและผูเรียนเปนท่ีนาพอใจ 
The types and quantity of research activities by 
students are established, monitored and 
benchmarked for improvement [2] 

  /     

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

  /     

 ภาพรวม 
Overall opinion 

  /     

 
11.1 อัตราการสอบผานเปนท่ีนาพอใจและการลาออกกลางคันอยูในระดับท่ียอมรับได 
      (The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 

improvement) 
ใน ป 2559 ไมมีผูสําเร็จการศึกษา อยางไรก็ตาม ในสองปท่ีผานมามีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาเพ่ิมมาก

ข้ึน กลาวคือ ในป 2560 และ ในป 2561 มีผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 3 คน และ 2 คน คิดเปนรอย 42.85  และ 
รอยละ 20 ของจํานวนนักศึกษา ป 2 และนักศึกษาตกคาง  ท้ังนี้ หลักสูตรมีความพยายามใหนักศึกษาสอบ
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วิทยานิพนธใหเปนไปตามแผนหลักสูตร  ซ่ึงหลักสูตรไดใหนักศึกษาสอบความกาวหนาทุกภาคการศึกษาเพ่ือ
กระตุนใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธอยางตอเนื่อง  ในสวนเรื่องการเรียนการสอน  หากนักศึกษาไมมาเรียนหรือมี
ปญหาในการเรียน อาจารยประจําวิชาและอาจารยท่ีปรึกษาชั้นปจะคอยใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
 
ขอมูล Pass rates และ Dropout rates มีอัตราดังนี้ คือ    
Academic 

year 
Size  % of completed first degree in % dropout during General 

cohort 2 years 3 years >3 years 1 years 2 years 3rd years&Beyond 
2556 4    1 1 2 - 
2557 3   3    - 
2558 2   1  1  - 
2559 2  1     1 
2560 8     1  7 
2561 7    1   6 

 
จํานวนและรอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ปการศึกษา 2559 – 2561 
ปการศึกษา 2559   

ปการศึกษา จํานวนนักศึกษาท้ังหมด จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผน รอยละ 
1/2559 (ป 1) 2 2 100 
1/2558 (ป 2) 2 2 100 

ตกคาง 5 5 100 
รวม 9 9 100 

สําเร็จการศึกษา  0 0 
 
ปการศึกษา 2560   

ปการศึกษา จํานวนนักศึกษาท้ังหมด จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผน รอยละ 
1/2560 (ป 1) 8 8 100 
1/2559 (ป 2) 2 2 100 

ตกคาง 5 5 100 
รวม 15 15 100 

สําเร็จการศึกษา  3 42.85 
(คํานวณจาก

จํานวนนักศึกษา 
ป 2 และ

นักศึกษาตกคาง) 
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ปการศึกษา 2561   
ปการศึกษา จํานวนนักศึกษาท้ังหมด จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผน รอยละ 

1/2561 (ป 1) 7 6 85.71 
1/2560 (ป 2) 8 7 87.50 

ตกคาง 2 2 100 
รวม 17 15 88.23 

สําเร็จการศึกษา  2 20 
(คํานวณจาก

จํานวนนักศึกษา 
ป 2 และ

นักศึกษาตกคาง) 
 
11.2 ระยะเวลาเฉล่ียของการสําเร็จการศึกษาเปนท่ีนาพอใจ 
         (The average time to graduate) 

         ผูสําเร็จการศึกษาใชเวลาสวนใหญอยูในระหวาง 2.5 – 3.5 ป 

11.3 อัตราการไดงานของผูสําเร็จการศึกษาเปนท่ีนาพอใจ 
        (Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for improvement) 
 

นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรทุกคนสามารถหางานไดหลังจากจบการศึกษา 
 

11.4 ระดับงานวิจัยของอาจารยและผูเรียนเปนท่ีนาพอใจ 
        (The types and quantity of research activities by students are established,  
         monitored and benchmarked for improvement) 
 หลักสูตรพยายามใหนักศึกษามีผลงานตีพิมพมากข้ึน  ซ่ึงในปจจุบันมีผลงานตีพิมพระดับประเทศ  แต
หลักสูตรพยายามสงเสริมใหมีงานตีพิมพท่ีมีคุณภาพมากข้ึนเรื่อยๆ โดยมีเปาหมายท่ีระดับระหวางประเทศ  อีกท้ัง
ยังสงเสริมใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธ 12 หนวยกิตมากกวา Individual Study เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพท้ังในตัว
นักศึกษาเองและหลักสูตร  ซ่ึงหลักสูตรสงเสริมการทําวิทยานิพนธดวยการใหทุนการศึกษาแกผูท่ีทําวิทยานิพนธ    
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ผลงานตีพิมพเผยแพรประจําป 2561 นักศึกษาประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศาสตรส่ิงแวดลอม 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ (National Conference) คาน้ําหนัก = 0.2 /เรื่อง 

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูวิจัย/ผูเขียน รายละเอียดการเผยแพร 
1 การศึกษารูปแบบของ

คณะกรรมการภาคประชา
สังคมในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม 
กรณีศึกษา  โครงการ
ทาเรือแหลมฉบังข้ันท่ี 3 

น.ส.กมลพรรณ ศุภศิริสันต 
ผศ.ดร.สุรพงษ ชูเดช 
ดร.ภาสนันทน อัศวรักษ 

(2560). Proceedings ในการสัมมนา
เครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งท่ี 
16 ประจําปการศึกษา 2559 (หนา 481-
500). 29 - 30 มิถุนายน 2560, ไทย: 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก. 

2 การศึกษาพฤติกรรมการใช
เทคโนโลยีการเกษตรท่ี
สงผลตอ รายได หนี้สิน 
และคานิยมในการใช
เทคโนโลยีการเกษตรของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลไทร
นอย จังหวัดนนทบุรี 

นางสาวอาริยา ทรัพยศิริ 
ผศ.ดร.สุรพงษ ชูเดช 
ผศ.ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล 

(2560). Proceedings การสัมมนา
เครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งท่ี 
16 ประจํา ปการศึกษา 2559 (หนา 647-
664). 29 - 30 มิถุนายน 2560, ไทย: 
มหาวิทยาลัยนเรศวร,  จังหวดัพิษณุโลก. 
**รางวัลผูนําเสนอดีเดนประจําหอง 

3 การเขารวมกิจกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคมท่ีมีผล
ตอคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนบริเวณรอบโรงกลั่น
น้ํามันบริษัท บางจาก
ปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) 

นายศิรธันย เพ็ญรุงเรืองกุล 
ดร.กองกาญจน วชิรพนัง 
ดร.ปยะพงษ จันทรใหมมูล 

(2560). Proceedings การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครัง ท่ี 14 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํา 
แพงแสน (หนา 1498-1505). 7 - 8 
ธันวาคม 2560, ไทย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํา 
แพงแสน, จังหวัดนครปฐม. 

4 ความคิดเห็นของประชาชน
ตอการทํางานรวมกันแบบ
จตุภาคี กรณีศึกษาตําบล
ชองสาริกา อําเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี 

น.ส. ปยะนาถ สิริรัตนาวงศ 
ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ 
ดร.กองกาญจน วชิรพนัง 

(2560). Proceedings การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครัง ท่ี 14 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํา 
แพงแสน (หนา 1531-1538). 7 - 8 
ธันวาคม 2560, ไทย: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํา 
แพงแสน, จังหวัดนครปฐม. 
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11.5 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียเปนท่ีนาพอใจ 
       (The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for  
       improvement) 

หลักสูตรสํารวจความคิดเห็นของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตเพ่ือนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงใหหลักสูตรมีคุณภาพ
และเปนท่ียอมรับมากข้ึน  อีกท้ังสํารวจความคิดเห็นของอาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงสามารถนําเสนอไดดังนี้ 
  
ความคิดเห็นของอาจารยประจําหลักสูตร  

ในภาพรวมพบวาหลักสูตรตอบสนองความตองการของผูเรียนโดยมีเนื้อหาครอบคลุม และมีจุดเดนท่ีนาสนใจ
หลายจุดท่ีเปน ขอดีของหลักสูตร คือ  

1) หลักสูตรมีจุดเดนท่ีเนนท้ังภาคทฤษฎีและภาคสนาม รวมท้ังการฝกงาน/ดูงานกับบริษัทประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ชวยเสริมสรางประสบการณใหกับผูเรียนได 

2) กลุมผูเรียนมีขนาดเล็ก ทําใหอาจารยผูสอนสามารถเอาใจใสผูเรียนไดท่ัวถึง  
3) นักศึกษาเขาถึงอาจารยผูสอนไดงาย และอาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญในศาสตรท่ีสอนอยางแทจริง  
4) มีการเชิญวิทยากรท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในวงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมมาบรรยายใหนักศึกษาฟง ทํา

ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากผูมีประสบการณตรงในสายวิชาชีพท่ีหลักสูตรมุงพัฒนา 
 
สําหรับปญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการเรียนการสอน 
1) นักศึกษายังขาดทักษะการทําวิจัยท่ีเขมแข็ง ไมสามารถพัฒนาโจทยวิจัยไดอยางชัดเจน และไมเขาใจ

ระเบียบวิธีวิจัยอยางแทจริง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากขาดประสบการณในการทําวิจัย และไมมีพ้ืนฐานความรู
ดานการวิจัยทางสังคมศาสตรมากอน  

2) นักศึกษาสวนใหญมีงานประจํา จึงทําใหมีเวลาจํากัดในการฝกงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
3) นักศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาจากหลากหลายสาขาวิชา บางคนมีพ้ืนฐานความรูท่ีไมเก่ียวของ

กับทางดานสังคมศาสตร จึงทําใหขาดทักษะการคิด วิเคราะหและอธิบายปญหาทางสังคมท่ีสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม  
 
ประเด็นท่ีควรพัฒนา ควรปรับปรุงวิชาท่ีเก่ียวของกับวิธีการวิจัยและอาจเปดวิชาท่ีเก่ียวของกับการวิจัย

เพ่ิมมากข้ึน เชน วิชาการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ ควรพัฒนาขีดความสามารถของ
นักศึกษาในการวิเคราะหปญหาทางดานสังคมศาสตรสิ่งแวดลอม  โดยอาจตั้งโจทยหรือใชกรณีศึกษาในรายวิชา  
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