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การวิจัยเรื่องนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการหลักสูตร 

การเรียนการสอน การประเมินผู ้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2) พัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing (3) นำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้และประเมินคุณภาพของรูปแบบฯ  กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 40 คน ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
จำนวน 30 คน บุคลากรด้านการประกันคุณภาพ จำนวน 26 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ คือ แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล แบบวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เครื่องมือในการกำกับติดตามฯ 
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คุณภาพของรูปแบบฯ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบฯ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ผลประเมินคุณภาพของรูปแบบฯ โดยรวมเห็นสอดคล้องกันว่า 
รูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นมีมาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในระดับมาก
ที่สุด มีความเหมาะสม มีความถูกต้อง และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ในระดับมาก 
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The aims of this research were as follows: (1) to investigate the conditions and 

problems regarding the operation, teaching management and assessment of learners based 
on the Internal Educational Quality Assurance System at the curriculum level at Khon Kaen 
University; (2) to develop a monitoring model using Cloud Computing technology; (3) to 
implement the model and evaluate its quality. The participants were selected with purposive 
sampling which included 40 instructors, 30 assessors, and 26 officials responsible for the quality 
assurance. The data were obtained from questionnaires, interviews, data records, gap analysis 
and model quality evaluation forms. Cloud Computing, which consists of Google Mail, Google 
Calendar, Google Documents, and Google Drive, was also employed as a monitoring tool. The 
analysis was then performed by statistical data: percentage, Mean Standard Deviation and 
content analysis. The results revealed that the monitoring model, which adopted the Cloud 
Computing technology, consisting of 4 components: input, process, output and feedback. The 
overall results of implementing the developed model indicated that the model was ranked 
‘highest’ for its usefulness and possibility, while appropriateness, accuracy and responsibility 
were also considered to be at a ‘high’ level. 
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บทท่ี 1  
บทนำ 

 
ภูมิหลัง 

การจัดการศึกษาของชาติมีจุดมุ ่งเน้นที ่การพัฒนาคนในชาติให้มีคุณลักษณะและ
ศักยภาพที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560, น.131-139) มีเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดเกี่ยวกับระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ คือ ร้อยละสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต้องผลิตบัณฑิตและสร้าง
องค์ความรู้ ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาต้องร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด  ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในระดับ
หลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน  สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงร่วมกับ
ต้นสังกัด ในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2558, น.27)  

การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และมีคุณภาพ  รากฐานสำคัญคือหลักสูตร 
ระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร จึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวงจรของการพัฒนาหลักสูตร(บุญชม  ศรีสะอาด , 2546, น.50) ต้อง
กระทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรที่ใช้อยู่มีความทันสมัยและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู ้เรียน และสภาพสังคมที่มีการเปลี ่ยนแปลง นำผลการประกัน
คุณภาพมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทำให้หลักสูตรได้รับการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้ง
เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาเพื ่อให้ชุมชนและสังคมเกิดความมั ่นใจว่าหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษานั้นมีคุณภาพ (ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 2539, น.189) 

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินฯ โดยให้
ความสำคัญกับการประกันคุณภาพมากกว่าการประเมินคุณภาพ เน้นการส่งเสริมให้ติดตาม เพื่อ
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พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย โดยให้ทุกหลักสูตรดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558: 26) เริ่มต้นด้วยการวางระบบคุณภาพ  
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ การประเมิน  การพัฒนาคุณภาพ (สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558, น.30) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน  โดยนำผล
การประเมินในปีก่อนหน้ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การดำเนินงานและเก็บข้อมูล  การ
ประเมินคุณภาพ  และการปรับปรุง ในองค์ประกอบการประกันคุณภาพ 6 ด้าน ได้แก่ (1)การ
กำกับมาตรฐาน (2)บัณฑิต (3) นักศึกษา (4)อาจารย์ (5)หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน (6)สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดำเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ 5  ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งชี้
ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 5.3 การประเมินผู ้เร ียน 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญของการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน เป็นส่วนสำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพของหลักสูตร ผู้บริหารจึงต้องกำกับ
ให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดังแผนภาพ
แสดงการนำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสู่การปฏิบัติ 
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ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแสดงการนำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสู่การปฏิบัติ 
 
ที ่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  (2554). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา. 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร โดย

ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ย้อนหลัง 2 ปี  ในปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่มีผลคะแนนเฉลี่ยในองค์ประกอบที่ 5 (เฉพาะตัว
บ่งชี้ที่ 5.1 – 5.3  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ประเภทกระบวนการ) ต่ำกว่า 3.00 จำนวน 169 หลักสูตร และปี
การศึกษา 2560 มีหลักสูตรที่มีผลคะแนนเฉลี่ยในองค์ประกอบที่ 5 ต่ำกว่า 3.00 จำนวน 88 
หลักสูตร ซึ่งหมายถึงการดำเนินการยังไม่เป็นระบบตามกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนในระดับ 
3 ต้องมีระบบและกลไก  นำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ ประเมิน  และการปรับปรุงจากผล การ
ประเมิน ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA ที่ต้องมีการควบคุมกำกับติดตามการบริหารจัดการ  การที่
มีผลคะแนนต่ำกว่า 3.00 ชี้ให้เห็นว่ายังขาดการประเมิน(Check) และและการปรับปรุงจากผลการ
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ประเมิน(Action) ที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในระหว่างการจัดการเรียนการสอน หากไม่ได้กำกับ
ติดตามให้ดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องแล้ว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะยาก
ต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการนั้นๆ ได้ ส่งผลให้หลักสูตรไม่ได้รับการปรับปรุง
การดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที หากมีกระบวนการกำกับติดตามเป็นระยะ โดยวิธีการประเมินเพื่อ
ปรับปรุง(สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2544)  ด้วยการประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) 
เป็นการประเมินในระหว่างการดำเนินงานตามแผน หรือระหว่างพัฒนาโครงการ ผลที่ได้จากการ
ประเมินจะช่วยให้วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ รวมถึงการตรวจสอบการ
ดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ และมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงไร สอดคล้องกับที่  
วิพล นาคพันธ์ (2555, น.ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า การกำกับติดตาม หมายถึงการสังเกตการณ์เป็น
ระยะๆ เพื ่อบันทึกกิจกรรม การดำเนินการตามแผนงาน ด้วยกระบวนการรวบรวมข้อมูล
ความก้าวหนา้ของโครงการอย่างเป็นระบบและมีความหมาย การกำกับติดตามและการส่งเสริมทำ
ให้สถานศึกษาปฏิบัติงานด้านการประเมินผู้เรียนดีขึ้น ดังนั้นการกำกับติดตามจึงเป็นกระบวนการ
หนึ่งที่ช่วยตรวจสอบและประเมินระหว่างการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มุ่งเน้น
การตรวจสอบข้อเด่น ข้อด้อยในส่วนประกอบของหลักสูตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการแก้ไข
ปรับปรุงเป็นสำคัญ แต่เหตุที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการติดตามดำเนินงานเป็นระยะๆ มักมาจาก
ข้อจำกัดหลายประการ เช่น ปัญหาด้านเวลาและขั้นตอนในการเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ (Site visit) ซึ่ง
ในการตรวจประเมินคุณภาพนั้นผู้ตรวจประเมินคุณภาพจำเป็นต้องลงพื้นที ่ตรวจเยี่ยม  เพื่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สนับสนุนข้อมูลที่ได้จากรายงานการประเมินตนเอง ในการตรวจประเมิน
คุณภาพนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องเข้าร่วมครบทุกคน  จึงเป็นข้อจำกัดสำคัญหาก
ต้องมีการลงพื้นที่ในการกำกับติดตามให้ครบทุกระยะตามระบบประกันคุณภาพ  

ในศตวรรษที่ 21 มีนวัตกรรมที่เกิดจาการพัฒนาเทคโนโลยีการสื ่อสาร เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  นำมาใช้การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน ในแวดวงการศึกษาได้นำมาใช้ใน
สถานศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งด้านการสอน การสนับสนุนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วย
อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน คือ เทคโนโลยี Cloud Computing การประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะการทำงานโดยใช้พื้นที่เก็บข้อมูล แพลตฟอร์มทางธุรกิจ แอปพลิเคชัน 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ ที ่มีอยู ่จำนวนมากบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น 
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถเลือกใช้งานได้ผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(อัคริมา บุญอยู่ , 2558)  
หากอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยี Cloud Computing คือการใช้ซอฟต์แวร์, ระบบ, และ
ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกกำลังการ
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ประมวลผล เลือกจำนวนทรัพยากร ได้ตามความต้องการในการใช้งาน และให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลบน Cloud ได้จากทุกที่ทุกเวลา เพียงมี Internet กับ Computer และอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2558, น.ออนไลน์) ซึ่งใน
ปัจจุบัน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำ Cloud Computing มาใช้ในองค์กร ด้วยเห็นถึง
ประโยชน์ต่างๆ ของ Cloud Computing เช่น ลดต้นทุนค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อ Hardware และ Software การเข้าถึงได้จากสมาร์ทโฟน แท็บ
เล็ต โน๊ตบุค และคอมพิวเตอร์ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มี
เครือข่ายความเร็วสูง และมีผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ขจัดปัญหาเรื่อง
การดูแลระบบทรัพยากร ลดความยุ่งยากในการดูแล รวมถึงการจัดหาบุคลากรมาเพื่อดูแลระบบ 
ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้นำเทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้ผ่านผู้
ให้บริการหลากหลายข่ายด้วยกัน อาทิ  IBM, HP, Google, Microsoft, Amazon Web Services, 
VMware ที่มีบริการ Cloud Computing  เช่น Google เอกสาร Office 365 DropBox, SkyDrive    
เป็นต้น 

ด้วยลักษณะสำคัญของเทคโนโลยี Cloud Computing ที่เป็นการใช้งานซอฟต์แวร์ผ่าน
เว็บบราวเซอร์ สามารถใช้งานเอกสาร คำนวณ และสร้าง Presentation โดยไม่ต้องติดต้ัง
ซอฟต์แวร์บนเครื่อง ใช้งานบนอุปกรณ์ใดและจากที่ไหนก็ได้ แชร์งานร่วมกันกับผู้อื่นได้สะดวก ซึ่ง
การประมวลผลจะทำบน Server ของ Google ทำให้ไม่ต้องมี Server ที่มีกำลังประมวลผลสูงหรือ
พื้นที่เก็บข้อมูลมากๆ ในการทำงาน มหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศหลายแห่งในปัจจุบัน
หันมาใช้บริการอย่าง Google Apps เพื่อลดต้นทุน  ลดภาระในการดูแล และความยุ่งยากไปได้
อย่างมาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี Cloud Computing จึงได้
จัดหาเทคโนโลยี Cloud Computing มาให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเป็น Cloud 
Computing ประเภท Software as a Service (SaaS) สำหรับการศึกษา มีชื ่อว่า Google Apps 
for Education หรือ Google Apps สำหรับการศึกษา เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน 
ผ่าน Google Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, Drive, Site ฯลฯ เพื่อใช้ในการการสื่อสาร เหมาะ
สำหรับอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานได้หลังจากที่ได้บัญชีเข้าใช้
งานจากมหาวิทยาลัยแล้ว โดย Google ได้จัดเตรียมแอปพลิเคชั่นต่างๆ ไว้รองรับการทำงาน ดังนี้ 
Google Calendar, Google Documents, Google Drive เป็นต้น Google Apps for Education 
จึงเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการ
ทำงานของส่วนงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ด้วยที่มีจุดเด่นหลายประการและมีแอปพลิเคชั่น
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ให้เลือกใช้ได้หลากหลาย ทั้งยังมีนโยบายสนับสนุนการใช้งานจากมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนในการ
สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงานอื่นๆ  รวมถึงการบริหารคุณภาพ (อดิเรก เยาว์วงค์, 2557;/กำพล วิลยาลัย, 2557;/มณี
รัตน์ ภารนันท์ และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, 2557;/ ชุติมา นาคประสิทธิ์ และคณะ, 2559;/ อังคณา จัต
ตามาศ, 2559;/นิทัศน์ นิลฉวี และ วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ, 2560)  

เมื่อศึกษาและทบทวนเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยด้านคุณภาพ  และจากปัญหาที่พ อัน
เป็นผลสืบเนื่องมาจากยังขาดระบบกลไกที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ของหลักสูตร การกำกับติดตามการดำเนินการโดยตลอดเป็นระยะๆ ตามวงจรการประกันคุณภาพ
จะช่วยให้มีการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรได้อย่างครบถ้วน โดยผู้วิจัยได้
คำนึงถึงข ้อจำกัดด้านเวลาและขั ้นตอนในการกำกับติดตาม จึงได้นำเทคโนโลยี Cloud 
Computing ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้มาประยุกต์ใช้ในการกำกับติดตาม เพื่อลดข้อจำกัดด้าน
เวลาและข ั ้นตอนการกำก ับ ต ิดตามการดำเน ินงานของหล ักส ูตร Cloud Computing มี
แอปพลิเคชั่นหลากหลายให้เลือกใช้  ลดต้นทุนค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
เข้าใช้งานได้จากหลายช่องทาง ทุกที่ทุกเวลา การใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีระบบจัดเก็บและสำรอง
ข้อมูลที่ดี มีเครือข่ายความเร็วสูง ลดปัญหาเรื่องการดูแลระบบทรัพยากรสารสนเทศ ผู้วิจัยจึงสนใจ
ทำการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing โดยผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 
คำถามการวิจัย 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ตั้งประเด็นคำถามการวิจัย 
ได้แก ่

1. สภาพการดำเนินการปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
ลักษณะอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

2. การสร้างรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้
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เทคโนโลยี Cloud Computing ที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะอย่างไร ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไร มี
ขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร 

3. การนำรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing ที่พัฒนาขึ้นไปใช้นำร่องเพื่อทดสอบคุณภาพของรูปแบบ มีผลการ
ทดลองใช้อย่างไร   

4. การนำรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing ไปใช้ และการประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing มีความเป็นไปได้ 
ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์  ความถูกต้อง และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของการ
ประเมินในระดับใด   
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะ
ดังนี้  

1. เพื ่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 

3. เพื ่อนำรูปแบบที่พัฒนาขึ ้นไปใช้และประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 
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ความสำคัญของการวิจัย 
ผลของการวิจัยครั้งนี้มีความสำคัญทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญและเป็นเครื่องมือในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. ประโยชน์เชิงวิชาการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing มีประโยชน์เชิง
วิชาการให้แก่ นักวิชาการด้านการศึกษา นักประเมินคุณภาพ องค์กรที่บริหารจัดการด้านคุณภาพ
ของสถาบันการศึกษา โดยการผนวกความรู้ในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับประยุกต์ใช้
กับการประกันคุณภาพ เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มี
ความถูกต้อง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2. ประโยชน์เชิงบริหาร นำมาซึ ่งประโยชน์ในการบริหารคุณภาพในทุกระดับ 
(1)ประโยชน์เชิงบริหารในระดับหลักสูตร เมื่อนำรูปแบบไปใช้จะช่วยให้การบริหารจัดการหลักสูตร
มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยการกำกับติดตามการดำเนินงานบริหารหลักสูตร ต้ังแต่การออกแบบ
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  รวมถึงการ
ประเมินผลผู้เรียน (2)ประโยชน์เชิงบริหารในระดับคณะ ผู้บริหารระดับคณะได้นำสารสนเทศจาก
รูปแบบไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารคุณภาพของหลักสูตรและ
คณะ เจ้าหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพของคณะและหน่วยงานที่กำกับดูแลงานด้านประกัน
คุณภาพของคณะ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการการด้านประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ช่วยให้
ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่หลักสูตรในการดำเนินการด้านประกัน
คุณภาพ (3) ประโยชน์เชิงบริหารในระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะได้นำสารสนเทศ
ที ่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางการบริหารคุณภาพการศึกษาระดั บหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และมีมาตรฐาน สำหรับหน่วยงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
นำไปเป็นสารสนเทศในการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ และระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐาน โดยการเพิ่มกระบวนการในการการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการ
ดำเนินงานของหลักสูตรในด้านอ่ืนๆ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา Research and Development ความมุ่งหมาย

หลักของการวิจัยคือ เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน 
การประ เม ินผ ู ้ เ ร ี ยน  ตามระบบประก ันค ุณภาพการศ ึ กษาภายในระด ับหล ักสู ตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตใน
การวิจัย แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะของการวิจัยดังนี้ 

ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการของหลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นการประเมินคุณภาพใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวาง
ระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน และ ตัวบ่งชี้ที่ 
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) โดยการศึกษา
สภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์ประกอบที่ 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู ้เร ียน  นำมาวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) 
ดำเนินการในปัจจุบัน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จำนวน 348 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 
106 หลักสูตร  กลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 130 หลักสูตร  และกลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 106 หลักสูตร ผู้วิจัยคัดเลือกด้วยวิธีแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จำนวน 20 หลักสูตร  

- ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 
180 คน คัดเลือกด้วยวิธีแบบเจาะจง จำนวน 30 คน 

- บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร จำนวน 
26 คน จาก 26 คณะ 

ระยะเวลาในการวิจัย  เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563  
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



  10 

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  โดยการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในการ
กำกับติดตาม กำหนดองค์ประกอบของรูปแบบการกำกับติดตาม นำไปพัฒนารูปแบบฯ ซึ่งการ
วิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยเลือกใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ที่เป็นบริการของ Google คือ Google 
Apps for Education มาประยุกต์ใช้เป็นเครื ่องมือในรูปแบบฯ แล้วจึงตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบฯ โดยผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และผู้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
Cloud Computing จำนวน 5 คน ปรับปรุงรูปแบบและนำไปให้หลักสูตรนำร่องทดลองใช้ จำนวน 
3 หลักสูตร เมื่อปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์แล้ว จึงจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบฯ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
แบบเจาะจงเพื่อใช้เป็นหลักสูตรนำร่องทดลองใช้ จำนวน 3 หลักสูตร เป็นตัวแทนหลักสูตรจาก 3 
กลุ่มสาขาวิชา 

ระยะเวลาในการวิจัย  เดือนมีนาคม 2563 
 
ระยะที่ 3 การนำรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นไปใช้และประเมินคุณภาพของรูปแบบ โดยการ

จัดอบรมการใช้รูปแบบการฯ การใช้และการประเมินคุณภาพของรูปแบบ ตามมาตรฐานการ
ประเมิน 5 มาตรฐาน คือ มาตรฐานความเป็นไปได้ มาตรฐานความเหมาะสม มาตรฐานด้านการ
ใช้ประโยชน์ และมาตรฐานความถูกต้อง และมาตรฐานด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่  
-  อ า จ า ร ย ์ ผ ู ้ ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ห ล ั ก ส ู ต ร ท ี ่ จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น  ใ น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 348 หลักสูตร แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 106 หลักสูตร  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 
130 หลักสูตร  และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 106 หลักสูตร ผู้วิจัย
คัดเลือกด้วยวิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 20 หลักสูตร  

- ผู ้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จำนวน 30 คน 

- บุคลากรที ่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร 
จำนวน 26 คน จาก 26 คณะ 

ระยะเวลาในการวิจัย   เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การ

เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ได้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะ 
ดังนี้ 

รูปแบบ หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล เพื่อ
แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันขององค์ประกอบที่เพื่อช่วยให้เข้าใจขั้นตอน วิธีการ
และกิจกรรมในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การกำกับติดตาม หมายถึง ขั้นตอน วิธีการและกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อควบคุมและ
ตรวจสอบว่าหลักสูตรได้ จัดหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ให้เป็นไปตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

รูปแบบการกำกับติดตาม หมายถึง โครงสร้างองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์
เชื ่อมโยงกันอย่างมีเหตุผล เพื่อช่วยให้เข้าใจขั้นตอน วิธีการและกิจกรรมในการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี 4  องค์ประกอบ ได้แก่ 1.ปัจจัยนำเข้า(Input) 2. กระบวนการ
(Process) 3.ผลลัพธ์(Output)  4.ข้อมูลป้อนกลับ(Feedback) 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วยประเด็นการประเมินคุณภาพในตัว
บ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 5.3 การประเมินผู้เรียน 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF 

เทคโนโลยี Cloud Computing  คือ การประมวลผลแบบแบ่งปันทรัพยากรผ่านเครือข่าย 
ลักษณะการทำงานโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันบนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครี่
องมือในขั้นตอนของการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน ตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการใช้งาน
แอปพลิเคชั่น Google Apps for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ได้แก่ 
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Google Mail หรือ Gmail และ Webmail KKU, Google Calendar, Google Documents (Google 
Docs, Google Sheets, Google forms, Google Slides) และ Google Drive โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ 
ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่, Tablet, Notebook, หรือ Chromebook 

รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุผลที่ถูก
ออกแบบขึ้นมาสำหรับการกำกับติดตามกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ประกอบด้วยประเด็นการประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ  TQF โดยรูปแบบการกำกับติดตามฯ ในงานวิจัยนี้ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก ่

1. ปัจจัยนำเข้า มีส่วนประกอบย่อย 5 ส่วน ได้แก่ 
1.1 วัตถุประสงค์ของการกำกับติดตาม 
1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการกำกับติดตาม ในองค์ประกอบที่ 5 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF 

1.3 เคร ื ่องม ือในการกำก ับต ิดตาม  ประกอบด้วย  Google Mail, Google 
Calendar, Google Documents และ  Google Drive Webmail KKU และ  Google Mail หรื อ 
Gmail  

- Google Mail หรือ Gmail ใช้ส่งข้อมูล ไฟล์เอกสารต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการในขั้นตอนหรือกิจกรรมต่างๆ   

- Google Calendar บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ใช้ในขั้นตอนการ
จัดตารางเวลา หรือกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการตามขั ้นตอนการกำกับติดตาม การสร้าง
กำหนดการนัดหมายและกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อความเชิญที่เกี่ยวกับกิจกรรม
การกำกับติดตาม ได้ทางอีเมล์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ 
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- Google Documents หรือ Google Docs ใช้ในขั ้นตอนการสร้างโปรแกรม
ระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการกำกับติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ดังนี้ 1)Google Sheets (Microsoft Excel) ใช้ในการจัดทำ
ระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลข้อมูลการกำกับติดตามฯ  2)Google Docs (Microsoft Word) 
สำหรับสร้างเอกสาร เช่น   แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลที ่ใช้ในการกำกับติดตามฯ การออก
รายงานผลการทดลองใช้รูปแบบการกำกับติดตาม การให้ข้อมูลป้อนกลับ 3)Google forms ใช้ใน
การจัดทำ แบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบประเมินผล ในลักษณะออนไลน์ เพื่อใช้ในขั้นตอน
การศึกษาสภาพปัญหาการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ    การ
ประเมินผลการใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ 

- Google Drive ใช้สำหรับเก็บไฟล์ต่างๆ ที่ใช้ในการกำกับติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ไว้กับ Google ผ่านพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ ซึ่งสามารถใช้
ไฟล์เหล่านั้นที่ไหนก็ได้ สามารถแบ่งปันไฟล์กับคนที่ต้องการ และสามารถแก้ไขร่วมกันได้จาก
อุปกรณ์หลายประเภท เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ Tablet หรือคอมพิวเตอร์ 

1.4 ผู ้ใช ้งานรูปแบบกำกับติดตาม ประกอบด้วย  ผู ้บ ันทึกข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน ได้แก่ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร  และผู้ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ได้แก่ ผู ้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่
ประกันคุณภพ 

1.5 ข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ 

2. กระบวนการ (Process) มีส่วนประกอบย่อย 6 ส่วน ได้แก่ 
2.1 การวางแผนการกำกับติดตาม 
2.2 การสร้างความเข้าใจ/การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานรูปแบบการ

กำกับติดตาม ให้แก่ผู้ใช้งาน 
2.3 การบันทึกข้อมูลของหลักสูตร โดยผู้บันทึกข้อมูล 
2.4 การกำกับติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานของหลักสูตร โดยผู้กำกับติดตามฯ 
2.5 การเข้าดูผลการกำกับติดตาม เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน 
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2.6 เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร พิมพ์รายงานผลการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ เพื่อเป็นสารสนเทศเสนอผู้บริหารใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

3. ผลผลิต (Output) เป็นส่วนที่ได้จากกระบวนการ มีส่วนประกอบย่อย 3 ส่วน ได้แก่         
1)ข้อมูลผลการดำเนินงานของหลักสูตร 2)ข้อมูลผลการกำกับติดตามในแต่ละช่วง 3)รายงานผล
การกำกับติดตาม 

4. ข้อมูลป้อนกลับ(Feedback) มีส่วนประกอบย่อย 3 ส่วน ได้แก่ 1)ข้อมูลการ
สะท้อนสารสนเทศการกำกับติดตาม แก่หลักสูตรเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน 2)การสะท้อน
สารสนเทศการกำกับติดตาม เสนอผู้บริหารใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 3)การ
ประเมินรูปแบบ ได้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงรูปแบบทั้งด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัยนำเข้า 

การประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing หมายถึง การประเมินคุณภาพของรูปแบบ ตาม
มาตรฐานการประเมินทางการศึกษา(The Joint Committee on Standards for Educational 
Evaluation) ตามแนวคิดของ Stufflebeam (Stufflebeam, 2012) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 มาตรฐาน 
ดังนี้ 

1. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utility standards) เป็นมาตรฐานที่มีเจตนาเพื่อให้แน่ใจว่า
การประเมินนั้นจะให้สารสนเทศที่จำเป็นแก่ผู้เกี่ยวของ ซึ่งเป็นการประเมินด้านกระบวนการที่
ก่อให้เกิดสารสนเทศตรงกับความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมินเป็นสำคัญ ในงานวิจัยนี้จะ
ประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในด้านของการใช้ประโยชน์ ว่าเมื่อใช้งานรูปแบบ แล้วสามารถ
ดำเนินการได้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

2. ด้านความเป็นไปได้(Feasibility standards) มีเจตนาเพื่อให้แน่ใจว่าการประเมิน
นั้นสอดคล้องกับความเป็นจริง สามารถปฏิบัติได้จริง ประหยัดและคุ้มค่า ในงานวิจัยนี้จะประเมิน
คุณภาพของรูปแบบ ในด้านของความเป็นไปได้ของการนำรูปแบบ ไปใช้ปฏิบัติได้จริง 

3. ด้านความเหมาะสม (Propriety standards) มีเจตนาเพื่อให้คำนึงถึง กฎ ระเบียบ 
จริยธรรม/จรรยาบรรณ ศีลธรรม และความปลอดภัยของในการประเมิน ในงานวิจัยนี้จะประเมิน
การนำรูปแบบไปใช้โดยไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ จริยธรรม/จรรยาบรรณ ศีลธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมิน 
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4. ด้านความถูกต้อง (Accuracy standards) เป็นมาตรฐานที่มีเจตนาเพื่อให้แน่ใจ
ว่ามีการประเมินอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา มีการใช้เทคนิควิธีการเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เพียงพอ
สำหรับการตัดสินคุณค่าทางด้านรูปธรรมและนามธรรมของสิ่งที่ประเมิน ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ 
วิธีเก็บข้อมูลตามหลักวิชาการ ในงานวิจัยนี้จะประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในด้านของความ
ถูกต้องของรูปแบบว่ามีความถูกต้องตามมาตรฐานการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 

5. ด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Evaluation accountability standards)เป็น
มาตรฐานที่มีเจตนาให้แสดงเอกสารที่เพียงพอของการประเมินผล และมุมมองของความสามารถ
ในการประเมินที่เน้นการพัฒนาและความรับผิดชอบต่อกระบวนการประเมินผลและผลิตภัณฑ์ ใน
งานวิจัยนี้จะประเมินคุณภาพของรูปแบบ ในด้านของความรับผิดชอบต่อการประเมินของผู้ทำ
หน้าที่กำกับติดตามว่าได้มีการทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ การออกแบบการกำกับติดตามได้
ถูกต้องตามมาตรฐานการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing เป็นงานวิจัยและพัฒนา 
(Research and development) เพื่อสร้างรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามระบบ
กลไกการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร การวิจัยครั ้งนี ้ประกอบด้วยกระบวนการหลัก 3 
กระบวนการ ได้แก่ 1)การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของหลักสูตร การเรียนการสอน 
การประ เม ินผ ู ้ เ ร ี ยน  ตามระบบประก ันค ุณภาพ การศ ึ กษาภ ายในระด ับหล ัก ส ู ตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2)การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 3)การนำรูปแบบไปใช้และการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบฯ หลักสูตรจะได้รับข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจเพื ่อการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการของหลักสูตรในขั้นตอนต่างๆ ทำให้เกิดการกระตุ้นผู้บริหารหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
ทุกระดับได้ทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตรว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่ มีการ
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ประเมินผลการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะได้นำ
สารสนเทศที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางการบริหารคุณภาพในระดับหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  อีกทั้งเป็นการผนวกความรู้ในศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับ
ประยุกต์ใช้กับการประกันคุณภาพ มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้อง มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการของหลักสูตร โดยการศึกษาเอกสารรวมถึง
งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู ้เรียน 
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี ้ท ี ่  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.2 การวางระบบผู ้สอน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 การประเมินผู้เรียน  5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ TQF  ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ของหลักสูตร  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สะท้อนให้เห็น
ถึงคุณภาพ เพื่อให้รู ้สภาพการดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ  รวมถึงข้อเสนอแนะและความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย แล้วจึงนำ
ประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และความต้องการที ่ได้นำมาวิเคราะห์ช่องว่ าง (Gap 
Analysis) แล้วนำไปกำหนดประเด็น มาตรฐาน ตัวชี้วัด และองค์ประกอบในการกำกับติดตาม 

 การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตาม  โดยนำผลการศึกษาข้อมูลประเด็นสำคัญ 
มาตรฐานและตัวชี้วัดในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ และ
องค์ประกอบของรูปแบบกำกับติดตาม มาออกแบบรูปแบบ และจัดทำคู่มือการใช้งาน 

การนำรูปแบบไปใช้ และประเมินคุณภาพของแบบรูปแบบ โดยหลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย
ในการวิจัย ผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ตามมาตรฐานการประเมิน 5 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ มาตรฐานด้านความเหมาะสม 
มาตรฐานด้านความถูกต้อง และมาตรฐานด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี ่ยวกับหลักสูตร การประเมิน และการประเมินคุณภาพ

หลักสูตร 
1.1 แนวคิด ทฤษฎีการประเมิน 
1.2 แนวคิด ทฤษฎีการประเมินหลักสูตร 

ตอนที ่2 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
2.3 การประกันคุณภาพหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา  
2.4 การประกันคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

ตอนที ่3 การกำกับติดตาม 
3.1 ความหมาย หลักการ ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการกำกับติดตาม 
3.2 องค์ประกอบของการกำกับติดตาม 
3.3 วิธีการและขั้นตอนการกำกับติดตาม 

ตอนที ่4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 
4.1 ความหมาย ประเภท ลักษณะของรูปแบบ 
4.2 การพัฒนารูปแบบ 
4.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
4.4 การทดสอบรูปแบบ 
4.5 การประเมินคุณภาพของรูปแบบ 

ตอนที่ 5 เทคโนโลยี Cloud Computing  
5.1 ความหมาย ประเภท ลักษณะของเทคโนโลยี Cloud Computing และประโยชน์

ของ Cloud Computing 
5.2 Cloud Computing กับการประยุกต์ใช้ในการศึกษา 
5.3 Google Apps for Education 

ตอนที่ 6  รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ตอนที ่1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร การประเมิน และการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
1.1 แนวคิด ทฤษฎีการประเมิน 

1.1.1 นิยามการประเมิน 
ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ไม่อาจสามารถหลีกเลี่ยงการประเมินผลได้ เพราะ 

มนุษย์มักเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ เพื่อตัดสินคุณค่าและผลประโยชน์ (benefit) ของสิ่งนั้นเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน (criteria) ที่กำหนดไว้ ในทางการศึกษานั้น  การประเมินเป็นกิจกรรมสำคัญในทุก
สาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาด้านการศึกษาที่ต้องมีการประเมินมาเป็นพื้นฐานใน
กระบวนการศึกษา นักประเมินได้ให้นิยามของการประเมินแตกต่างกัน  ศิริชัย กาญจนวาสี (2545: 
13-22.) นงลักษณ์  วิรัชชัยและคณะ (2546) ได้สรุปพัฒนาการของนิยามการประเมินเป็น 6 ระยะ 
ดังนี้ 

1. ระยะที่ 1 การประเมิน (Evaluation) = การวัด(Measurement) โดยมี ธรอนไดค์
และฮาเกน (Throndike and Hagen) ได้ให้นิยามไว้ว่า การประเมินได้รับการถ่ายทอดความรู้มา
จากการวัด  โดยที่การวัดผล ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินหรือประเมินผู้เรียนว่ามีความ
รอบรู้มากน้อยเพียงใดผ่านทางวิธีการต่างๆ เช่น การสอบด้วยเครื่องมือวัด   การสังเกตของผู้สอน 
เป็นต้น การประเมินมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าการวัด และต้องอาศัยการวินิ จฉัยว่าเหมาะ
หรือไม่ ดีหรือไม่  ถ้าใช้เทคนิคการวัดที่ดีย่อมจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการประเมินที่ถูกต้อง 
โดยมีข้อดี คือ การประเมินนั้นได้รับการพัฒนามาจากหลักทางวิทยาศาสตร์ของการวัดที่เน้นความ
เป็นปรนัย และความเที่ยงตรง มีการใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติ
วิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของข้อจำกัดนั้นก็คือยังมีการยึดติดกับการแปลความหมายของคะแนนที่ได้
จากการวัด ทำให้มองข้ามตัวแปรเชิงปริมาณที่ไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ เช่น ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ขององค์กร เป็นต้น 

2. ระยะท ี ่  2  การประเม ิน  ( Evaluation) = การตรวจสอบความสอดคล ้อง  
(Determining Congruence)  โดยมี รอซซี่ (Rossi) ได้ให้นิยามไว้ว่า  การประเมินและการวิจัยนั้น
มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากในแง่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนของการออกแบบ
เครื่องมือและการวิเคราะห์ จึงอาจกล่าวได้ว่าการประเมินเป็นการวิจัย การประเมินเป็นการใช้
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมสำหรับตัดสินและพัฒนาโครงการทางสังคม  การนิยามความหมายของ
การประเมินว่าเป็นการวิจัยประยุกต์นั้นทำให้สามารถนำแนวคิดของการวิจัยมาใช้ในการประเมิน
ได้ เช่น การกำหนดสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การทดสอบทางสถิติ เพื่อให้ผลการประเมิน
นั้นมีความน่าเชื่อถือได้ 
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3. ระยะท ี ่  3  การประเม ิน  ( Evaluation) = การตรวจสอบความสอดคล ้อง  
(Determining Congruence) โดยมี ไทเลอร์ (Tyler) ให้นิยามว่า เป็นการตรวจความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้กับผลที่ได้  มีข้อดีที่ช่วยให้ผู้ประเมินกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ไว้ก่อนการประเมินอย่างชัดเจน โดยที่จะต้องสามารถตรวจสอบและวัดได้ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินผลของโครงการ  

4. ระยะที ่  4 การประเมิน (Evaluation) = การช่วยตัดสินใจ (Assist Decision 
Making) ครอนบาค (Cronbach) (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545 : 18 ; อ้างอิงจาก Cronbach. 1963. 
“Evaluation for Course Improvement.” In R.W. Health (Ed.), New curricula.) กล่าวว่า “การ
ประเมินเป็นกระบวนการที ่เป็นระบบในการเก็บรวบรวมและใช้สารสนเทศในการตัดสินใจ 
จุดมุ ่งหมายหลักของการประเมินโครงการอยู ่ท ี ่ความต้องการทราบผลของโครงการ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และส่วนใดของโครงการที่ควรปรับปรุง ”  ส่วน สตัฟเฟิล
บีม และคณะ (Stufflebeam;et al) (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2545 : 19 ; อ้างอิงจาก Stufflebeam; et 
al. 1971. Educational Evaluation and Decision Making.) กล่าวว่า “การประเมินเป็นการระบุ
ปัญหาการจัดหาและการเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกทางเลือก วิธีการ
ดำเนนิงานที่เหมาะสม” 

5. ระยะที่ 5 การประเมิน (Evaluation) = การบรรยายอย่างลุ่มลึก (Description or 
Portrayal) สเตก (Stake) การบรรยายสิ่งที่ต้องการประเมินอย่างสมบูรณ์ ลุ่มลึก เพื่อสะท้อนทัศนะ
และการตัดสินของผู้เกี ่ยวข้องกับการประเมินหรือผู้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสีย สเ ตค เสนอแนะให้ใช้
การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) โดยการใช้เทคนิคทางมนุษยวิทยาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้สารสนเทศของผู้ใช้ผลการประเมิน  

6. ระยะที่ 6 การประเมิน (Evaluation) = การตัดสินคุณค่า(Determining of Worth 
or Value) สคริฟเวน (Scriven) อธิบายว่า การประเมิน คือ การตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ต้องการ
ประเมิน  

จากการให้นิยามความหมายของการประเมินที ่ลำดับตามพัฒนาการของการ
ประเมินนั้น  การประเมินจึงมีนิยามที่แตกต่างกันตามแนวคิดของนักประเมินตามยุคสมัยและ
พัฒนาการของวิธีการ  การประเมินมีความหมายที่มีพัฒนาการไปตามจุดเน้นที่แตกต่างกันไปตาม
จุดเน้นของสภาพสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย โดยที่ความเชื่อแนวคิดพื้นฐานของการประเมิน
ในยุคอดีตที่ผ่านมาก็ยังคงมีบทบาทและอิทธิพลการประเมินในปัจจุบัน (องอาจ นัยพัฒน์. 2544) 
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเดียวกันคือประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม ดังนั้น จาก
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นิยามการประเมินที่นักประเมินได้ให้คำนิยามไว้ สามารถสรุปได้ว่า  การประเมิน  หมายถึง 
กระบวนการที่ผู้ประเมินรวบรวมสาระที่ได้จากการวัดนำมาพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ต้อง
ประเมิน โดยนำไปเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ แล้วจึงนำผลการประเมินที่ ได้ไปใช้ประโยชน์
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544) ได้นำเสนอประเภทของการประเมินซึ่งแบ่งได้หลายประเภท 
ดังนี้ 

1.  แบ่งตามหลักยึดในการประเมินค่า แบ่งได้เป็น 2 ประเภทย่อย 
1.1 การประเมินค่าตามอุดมการณ์ของโครงการ (Goal – based Evaluation) ว่า

สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ โดยทราบก่อนการประเมินว่าโครงการนี้มี
วัตถุประสงค์อะไรบ้าง 

1.2 การประเม ินค ่าโดยอิสระจากอุดมการณ์ของโครงการ ( Goal – free 
Evaluation) เป็นการประเมินผที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี ้มี
อะไรบ้าง 

2. แบ่งตามเวลาที่ประเมิน ได้แก่ ก่อนนำโครงการไปปฏิบัติ  ขณะโครงการดำเนินอยู่ 
และหลังจากกิจกรรมหรือโครงการสิ้นสุดลงแล้ว 

3. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
3.1 การประเมินเพื่อปรับปรุง เรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า (Formative 

evaluation) ใช้ประเมินผลระหว่างแผน  หรือระหว่างพัฒนาโครงการ ผลที่ได้จากการประเมินจะ
ช่วยต้ังวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการอย่างแท้จริง และช่วยตรวจสอบ
ว่าได้ดำเนินการไปตามแผนงานของโครงการหรือไม่  มีความก้าวหน้าเพียงใด 

3.2 การประเมินเพื ่อสรุปผล  เร ียกว่า การประเมินรวมสรุป ( Summative 
evaluation) คือการประเมินหลังจากสิ้นสุดโครงการ  เพื่อตรวจสอบว่าโครงการบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ พบปัญหา อุปสรรคอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถนำไปสู่การ
ตัดสินใจว่าโครงการนั้นควรดำเนินการต่อไปหรือยกเลิก 

4. แบ่งตามสิ่งที่ถูกประเมิน แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
4.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม หรือ การประเมินบริบท (Context evaluation) 
4.2 การประเมินปัจจัย หรือ ตัวป้อน (Input evaluation) 
4.3 การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) 
4.4 การประเมินผลผลิต (Product evaluation)  
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1.2 แนวคิด ทฤษฎีการประเมินหลักสูตร 
หลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจของการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรมีความสำคัญ  

วงจรในการพัฒนาหลักสูตรขั้นตอนที่สำคัญมี 4 ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด (ศิริชัย 
กาญจนวาสี. 2546) ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์บริบทหรือสภาวะแวดล้อม ความต้องการ หลักการ เป้าหมาย
ของหลักสูตร 

2. การร่างหลักสูตร เป็นการวางแผนและออกแบบโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหา
สาระ และแผนการเรียนรู้ให้มีสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร 

3. การใช้หลักสูตร การกำกับและสนับสนุนการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การประเมินหลักสูตร เป็นการติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของ

หลักสูตรว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด  
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537:25-26) ได้สรุปกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยทั่วไปมีขั้นตอน

หลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่จะนำมาใช้ ใน

การพัฒนาหลักสูตร  
2. การพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการใช้หลักสูตร      
3. การใช้หลักสูตร โดยทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด  
4. การตรวจสอบกระบวนการใช้หลักสูตรหรือการประเมินหลักสูตร 

ไพศาล หวังพานิช. (2543: 14-15) ได้แบ่งประเภทการประเมินหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
1. แบ่งตามระดับของหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ  

- การประเมินส่วนประกอบของหลักสูตร ได้แก่การประเมินความจำเป็น การ
ประเมินวัตถุประสงค์ การประเมินโครงสร้าง การประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร (การสอน วัสดุ
อุปกรณ์ กิจกรรม) การประเมินปัจจัยป้อน (ผู้เรียนที่คัดเลือกเข้ามา ความพร้อมด้านต่างๆ) และ
การประเมินผลหรือผลลัพธ์ (Outcome) 

- การประเมินหลักสูตรภาพรวม  
2. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

- เพื่อปรับปรุง (Formative evaluation) มุ่งเน้นการตรวจสอบข้อเด่น ข้อด้อยใน
ส่วนประกอบของหลักสูตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการแก้ไขปรับปรุงเป็นสำคัญ 
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- เพื่อสรุปรวม (Summative evaluation) เป็นการประเมินเพื่อการประมวลผล
โดยสรุปรวมทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร 

 
ตอนที ่2 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
2.1.1 ความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องปฏิบัติภารกิจหลัก  4 ประการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
ดำเนินการตามภารกิจหลักทั้ง 4 ประการ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  การเข้าสู่
ยุคโลกาภิวัตน์ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพแตกต่างกันมากย่ิงขึ้น จึงต้องสร้างความมั่นใจ
ให้แก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศให้
มากขึ้น ทั้งการสร้างขีดความสามารถให้แข่งขันระดับสากลได้ภายในและภายนอกหลายประการที่
ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นท 

2.1.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
1) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาคุณภาพ ยกขีดความสามารถในการ

แข่งขัน โดยระบบประกันคุณภาพ  จะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. และกรอบแผนอุดมศึกษา  มาตรฐาน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

2) เพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน  

3) เพื่อให้หลักสูตร คณะ และสถาบัน  ได้รู้ผลการดำเนินงานของตนเองและ
นำมากำหนดแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพ ตามที่ได้กำหนดเป็นเป้าหมาย 
(Targets) และเป้าหมายสงค์ (Goals) ที่ต้ังไว้ 

4) ได้รู้จุดแข็ง สิ่งที่ควรปรับปรุง โอกาสและข้อเสนอแนะในการพัฒนา  นำไป
วางแผนเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

5) ผลที่ได้จากการการประกันคุณภาพจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสถาบันจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน 

6) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบัน และหน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูล มี
ข้อมูลในการจัดการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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2.1.3 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจุดมุ่งหมายและหลักการในการ

จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย  ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน  และ  ระบบการประกันคุณภาพภายนอก   

การประกันคุณภาพภายใน เป็นระบบและกลไกเพื ่อการพัฒนา การติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานสังกัด หน่วยงานต้น
สังกัดและมหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  โดยกำหนดให้ เป็น
กระบวนการสำคัญในการบริหารการศึกษา ที่ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย
จัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาแล้วเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และเพื่อเตรียมรับการประกันคุณภาพภายนอก 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่  2 (พ.ศ. 2551 -2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555  – 2559) ได้กำหนดแนวทางการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ขาดคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยใช้การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดำเนินการ นั ่นคือ
กำหนดให้มีการสร้างกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของแต่ละสถาบัน
ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งในด้านพื้นที่จัดการศึกษาและจุดเน้นของระดับการศึกษา ตลอดจนการ
แข่งขันในโลกาภิวัตน์  

กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มี
เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ กำหนดให้มีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาด้วยตนเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด ในปี 
พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2558, น.16) 
มหาวิทยาลัยสามารถจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในที ่เหมาะสมสอดคล้องกับตนเอง 
มหาวิทยาลัยสามารถนำระบบประกันคุณภาพตามที่ต้นสังกัดกำหนด  หรือเป็นระบบที่นิยมใชก้ัน
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อีกทางหนึ่งมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาระบบขึ้นใช้เองได้  โดย
ต้องครบถ้วนตามวงจรคุณภาพ  ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ  
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และการปรับปรุง โดยต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินภารกิจให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ต้องให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมีหลักการที่สำคัญ คือต้องครอบคลุมปัจจัยนำเข้า  กระบวนการ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับหลักสูตร  ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพมากกว่าการประเมิน
คุณภาพ โดยจะต้องครอบคลุมการดำเนินการในเรื่องการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ 
การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินฯ โดยที่การดำเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพฯ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน  มีการกำกับติดตามให้เป็นไปตามที่ได้กำหนด 
แสดงให้เห็นถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้จัดทำระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  และระดับสถาบัน เพื่อให้นำไปใช้ เป็นแนวทาง 
(Guideline) ในการออกแบบและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯ ของสถาบันตามความ
เห็นชอบและความสมัครใจ โดยมีสภาสถาบันเป็นผู้กำกับดูแล  ซึ่งระบบประกันคุณภาพฯ ที่
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นจะต้องครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่ (1)  ด้านการผลิต
บัณฑิต (2) ด้านการวิจัย (3) ด้านการบริการวิชาการ  และ (4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  ส่วนในระดับหลักสูตรนั ้น  การประกับคุณภาพจะให้
ความสำคัญกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  โดยจัดให้มีระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ  
เพื่อใช้ในการการวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานนับว่าเป็นสิ่งจำเป็น การมีฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศท่ีเป็นจริงเป็นส่วนสำคัญ สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  

2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน เริ ่มใช้ในปีการศึกษา  2550 รอบที่สอง ในปี พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  เข้าสู่การดำเนินการในรอบที่สาม (ปี พ.ศ. 2557 – 2561) ในปี พ.ศ. 2557 การประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558, น.24) มี 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ในระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ คือ 
(1)การกำกับมาตรฐาน  (2)บัณฑิต  (3)นักศึกษา  (4)อาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน และ (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรควรดำเนินการตามกระบวนการประกัน
คุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน(Plan) ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยให้นำผล
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การประเมินที่ได้รับจากการประเมินในปีการศึกษาก่อนหน้ามาใช้ในการวางแผน  การดำเนินงาน
ตามแผนที่ได้วางไว้(Do)  การประเมิน(Check / Study)  การเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) ดังนี้ 

2.3 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการ

ประเมิน ดังตารางที่ 1 
 

ตาราง 1 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558: 42) 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ กระบวนการ/ผลการดำเนินงาน 
1. การกำกับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร  -  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF   - ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 
 2.2 การไดง้านทำ/ผลงานวจิัยของ

ผู้สำเร็จการศึกษา 
- การไดง้านทำของบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ี 
- ผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3.  นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศกึษาและการเตรยีมความพร้อม 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

- ระดับปริญญาตรี การดูแลให้คำปรึกษาวชิาการ
และแนะแนวให้แก่นักศกึษา  
- ระดับบัณฑิตศึกษา การควบคมุ ดูแล ให้
คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการคน้คว้าอิสระ 
- การพัฒนาศกัยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนกัศึกษา อัตราการสำเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อ
ร้องเรียนของนักศกึษา 

4. อาจารย์  4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

- การรับ และแตง่ตัง้อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

4.2 คุณภาพอาจารย ์ - อาจารย์ที่มวีุฒิปริญญาเอก 
- อาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
- จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตร  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ - อัตราการคงอยู่  ความพึงพอใจของอาจารย์ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ กระบวนการ/ผลการดำเนินงาน 
5. หลักสูตร การเรียน 
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 
 

5.1 สาระของรายวชิาใน
หลักสูตร 

-  การออกแบบหลักสูตร  
-  การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยั  
-  การพิจาณาอนมุัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผู้สอน และ
กระบวนการจัดการเรยีนการ
สอน 

-  การกำหนดผู้สอน 
-  การกำกับตดิตาม การจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 
4 
-  การแตง่ตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และการ
ค้นควา้อิสระ  
-  การกำกับกระบวนการเรียนการสอน 
-  การชว่ยเหลือ กำกับ ตดิตาม ในการทำ
วิทยานิพนธ์ และการค้นควา้อิสระ และการตีพิมพ์
ผลงาน 

5.3 การประเมินผู้เรียน -  การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  
-  การทวนสอบ 
-  การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 
7)  
-  การประเมินวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการดำเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

-  ผลการดำเนินงานตามตัวบง่ชี้ตามกรอบ TQF 

6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ -  ระบบการดำเนินงาน เพื่อให้มส่ิีงสนับสนุนการ
เรียนรู้  
-  จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู ้
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การให้คะแนนตัวบ่งชี้ประเภทกระบวนการ ตัวอย่างดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตาราง 2 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ  
   (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558: 81) 
 

0 1 2 3 4 5 
• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มี
แนวคิด 
ในการ
กำกับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มี
ข้อมูล 
หลักฐาน 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• ไม่มีการนำ
ระบบกลไก 
ไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ 
ดำเนินงาน 

มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนำ 
ระบบกลไก 
ไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ 
ดำเนินงาน 
• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/ 
พัฒนา 
กระบวนการ 

• มีระบบ 
มีกลไก 
• มีการนำ 
ระบบกลไก 
ไปสู่การ 
ปฏิบัติ/ 
ดำเนินงาน 
• มีการ
ประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการ 
ปรับปรุง/
พัฒนา 
กระบวนการ 
จากผลการ 
ประเมิน 

• มีระบบ มี
กลไก 
• มีการนำ
ระบบ 
กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ดำเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการ
ปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวน 
การจากผล 
การประเมิน 
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนำระบบ 
กลไกไปสู่การปฏิบัต/ิ
ดำเนินงาน 
• มีการประเมิน
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา 
กระบวนการจากผล
การประเมิน 
• มีผลจากการ
ปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติทีด่ี
โดยมีหลักฐานเชงิ
ประจักษ ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตุผล
อธิบาย การเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
2.4 การประกันคุณภาพหลักสูตร เกี ่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรียน  
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การประกันคุณภาพหลักสูตร เกี ่ยวกับหลักสูตร การเร ียนการสอน จัดอยู ่ใน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

2.5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
สาระของรายวิชาในหลักสูตร เป็นตัวบ่งชี้ประเภทกระบวนการ  มีสาระสำคัญ

ว่าอาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกำกับให้การจัดการรายวิชาที่เปิด
สอนให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่
เน้นกับนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู ้ด้วยตนเอง ซึ ่งต้อง
ดำเนินการตามกลไกการประกันคุณภาพ โดยพิจารณาถึงเป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิง
คุณภาพ วัตถุประสงค์ของกระบวนการ และการดำเนินการตามกระบวนการ PDCA ดังนี้  

1. การจัดทำกระบวนการ PDCA และเป้าหมาย แสดงให้เห็นระบบกลไกหรือ
กระบวนการ  แสดงขั้นตอนการทำงานของประเด็นพิจารณานั้น เช่น การแสดงให้เห็นระบบกลไก /
กระบวนการในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร รวมถึงวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการและเป้าหมายของกระบวนการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ   

2. การนำกระบวนการ PDCA ไปปฏิบัติ แสดงให้เห็นผลการดำเนินงานตาม
ระบบกลไก/กระบวนการตามที่กำหนดไว้ว่ามีผลการดำเนินงานอย่างไร เช่น การแสดงให้เห็นว่ามี
การนำกระบวนการการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรไปใช้พร้อมทั้งแสดงให้เห็น
ถึงกิจกรรมที่ดำเนินการและผลที่เกิดจากการได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ 

3. การประเมินกระบวนการ PDCA แสดงให้เห็นการทบทวนกระบวนการ
ตามที ่กำหนดไว้ รวมถึงผลที ่เก ิดจากการประเมิน เช่น การแสดงให้เห็นว่ามีการประเมิน
กระบวนการการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร (ใครเป็นผู ้ประเมิน วิธีการ
ประเมินทำอย่างไร และผลการประเมินเป็นอย่างไร  

4. การนำผลการประเมิน PDCA ไปปรับปรุง แสดงให้เห็นการปรับปรุงตาม
ผลการประเมน รวมถึงผลที่เกิดจากการปรับปรุงนั้นๆ  เช่น การแสดงให้เห็นว่ามีการนำผลหรือ
ปัญหาที่พบจากการประเมินกระบวนการการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรไป
พัฒนาและปรับปรุง (ใครเป็นผู้ปรับปรุง วิธีการปรับปรุงทำอย่างไร ผลการปรับปรุงเป็นอย่างไร) 

2.5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การวางระบบผู้สอน การกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกำหนดอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การช่วยเหลือ กำกับ ติดตามในการทำวิทยานิพนธ์และการ
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ค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา มีการดำเนินการตามกระบวนการ 
PDCA ดังนี้  

1. การจัดทำกระบวนการ PDCA และเป้าหมาย แสดงให้เห็นระบบกลไกหรือ
กระบวนการ(แสดงขั้นตอนการทำงานของประเด็นพิจารณานั้น เช่น การแสดงให้เห็นระบบกลไก /
กระบวนการในการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
รวมถึงวัตถุประสงค์ของกระบวนการและเป้าหมายของกระบวนการเชิงปริมาณและคุณภาพ   

2. การนำกระบวนการ PDCA ไปปฏิบัติ แสดงให้เห็นผลการดำเนินงานตาม
ระบบกลไก/กระบวนการตามที่กำหนดไว้ว่ามีผลการดำเนินงานอย่างไร เช่น มีการนำกระบวนการ
ไปใช้ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่ดำเนินการและผลที่เกิดจากการได้ปฏิบัติตามกระบวนการ 

3. การประเมินกระบวนการ PDCA ของประเด็นพิจารณา แสดงให้เห็นการ
ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการตามที่กำหนดไว้ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่เกิดจากการ
ทบทวน เช่น การแสดงให้เห็นว่ามีการประเมินกระบวนการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)และการจัดการเรียนการสอน (ใครเป็นผู้ประเมิน วิธีการ
ประเมินทำอย่างไร และผลการประเมินเป็นอย่างไร  

4. การนำผลการประเมิน PDCA ไปปรับปรุง แสดงให้เห็นการปรับปรุงระบบ
กลไก/กระบวนการตามผลการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ มีผลที่เกิดจากการปรับปรุง วิธีการ
ปรับปรุงทำอย่างไร ผลการปรับปรุงเป็นอย่างไร) 

2.5.3 การประเมินผู้เรียน  
การประเมินผลนักศึกษานำผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอนและ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามกลไกการประกันคุณภาพ โดยพิจารณาถึงเป้าหมายเชิง
ปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์ของกระบวนการ และการดำเนินการตามกระบวนการ 
PDCA ดังนี้  

1. การจัดทำกระบวนการ PDCA และเป้าหมาย แสดงให้เห็นระบบกลไกหรือ
กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทำงานของประเด็นพิจารณานั้น เช่น การแสดงให้เห็นระบบกลไก /
กระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการและเป้าหมายของกระบวนการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

2. การนำกระบวนการ PDCA ไปปฏิบัติ แสดงให้เห็นผลการดำเนินงานตาม 
กระบวนการตามที ่กำหนดไว้ เช่น การแสดงให้เห็นว่ามีการนำกระบวนการตรวจสอบการ
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ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาไปใช้ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมและผลที่เกิดจากการได้
ปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนด 

3. การประเมินกระบวนการ PDCA  มีประเด็นที่เกิดจากการทบทวน เช่น 
การแสดงให้เห็นว่ามีการประเมินกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู ้ของ
นักศึกษา (ใครเป็นผู้ประเมิน วิธีการประเมินทำอย่างไร และผลการประเมินเป็นอย่างไร  

4. การนำผลการประเมิน PDCA ไปปรับปรุง แสดงให้เห็นการปรับปรุงระบบ
กลไก/กระบวนการตามผลการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ เช่น การแสดงให้เห็นว่ามีการนำ
ผลหรือปัญหาที่พบจากการประเมินกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุง (ใครเป็นผู้ปรับปรุง วิธีการปรับปรุงทำอย่างไร ผลการปรับปรุงเป็น
อย่างไร) 

2.5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF 
ผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบ TQF เป็นตัวบ่งชี้ประเภทผลลัพธ์ คือ

การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  ตามที่กำหนดเป็นแบบรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตาราง 3  ตัวบ่งชี้การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน กิจกรรม 
1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอยา่งน้อย

ร้อยละ 80 มีส่วนรว่มในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

ควรมีการประชมุอย่างน้อยปกีารศึกษาละ 2-3 ครั้งตัวอย่างเช่น 
1. วางแผนฯ ก่อนเปิดภาคการศกึษาต้น 
2. ติดตามฯ เมื่อสิ้นสุดภาคการศกึษาต้น 
3. ทบทวนฯ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
และนำผลจากการตดิตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตรมา
วิเคราะห์เพื่อใชใ้นการวางแผนฯ สำหรับปีการศึกษาถัดไป 
-ควรกำหนดแผนการดาเนินงานหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหง่ชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

มคอ. 2 ควรเป็นไปตาม มคอ. 1 ของสาขาวชิานั้นๆ 

3) มีรายละเอยีดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

1.ต้องนำผลการเรียนรู้ท้ัง 5 หรือ 6 ด้าน ตามที่กำหนดในแผนท่ี
กระจายความรับผิดชอบในมคอ. 2 มาถา่ยทอดเป็นผลการเรยีนรู้ท่ี
ต้องพัฒนาที่ระบุใน มคอ. 3  
2.ควรมกีารตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร หรือภาควิชา หรือคณะวิชา 
3.จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศกึษา (ดำเนินการ
ตามทีก่ำหนดในปฏิทิน TQF) 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศกึษาที่เปดิสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

-การทำ มคอ. 5 ในกรณีวชิาทีม่ีผู้เรียนมาจากหลายหลักสูตร ต้อง
รายงานแยกตามนักศกึษาของแต่ละหลักสูตร โดยเฉพาะในส่วน
การกระจายเกรด ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ปัญหาและ
อุปสรรค ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อให้หลักสูตรต้นสังกัดของ
นักศึกษา สามารถนำไปรายงานใน มคอ.7 ได ้
-โปรแกรม TQF สามารถทำ มคอ. 5 ฉบับเดียว แต่รายงานแยก
ตามนกัศึกษาของแต่ละหลักสูตรได้  
-ดำเนินการตามที่กำหนดในปฏิทนิ TQF 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน กิจกรรม 
5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปี
การศึกษา 

-การทำ มคอ. 7 ต้องมีรายงานขอ้มูลของนักศกึษาที่มีอยู่ทุกชั้นปี
ให้ครบถว้น 
-ให้รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรของภาคการศึกษาต้น
และปลาย 
-ดำเนินการตามที่กำหนดในปฏิทนิ TQF 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้าม)ี อยา่งน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดิสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ในรายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3-4) กำหนดไว้ในหมวด 7 การ
ประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา ข้อ 4. การทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชาเพื่อให้อธิบาย
กระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของรายวิชา  
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา ที่ไม่ซา้กับรายวิชาเดมิเมื่อครบ 4 ปีตาม
หลักสูตรปริญญาตรี ก็จะมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ครบทุก
รายวชิา 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว   

นำผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว
ตลอดจนข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินหลักสตูร และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ มาวเิคราะห์ และพัฒนาการดำเนินงาน
ของหลักสูตร 

8) อาจารย์ใหม่ (ถา้ม)ี ทุกคน ได้รับ
การปฐมนเิทศ หรือคำแนะนำด้าน
การจดัการเรียนการสอน 

1.ควรกำหนดกจิกรรมการปฐมนเิทศอาจารยใ์หม่ไวใ้นแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปขีองคณะวชิา 
2. ควรกำหนดหัวข้อหรือประเด็นสำคัญที่ต้องบรรจุไว้ในการ
ปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ เช่น รายละเอียดของหลักสูตร 
รายละเอียดการจัดการเรยีนการสอน การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ  เป็นต้น 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน กิจกรรม 
9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการ

พัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยา่งน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

-ควรกำหนดในแผนการดำเนินงานหลักสูตร/ภาควิชา เพื่อการ
เตรียมการ การจัดสรรภาระงาน การจดัสรรงบประมาณ ฯลฯ 
-สามารถนำความรู้จากการพัฒนาดังกล่าว เพื่อใช้ในการสอน 
งานวจิัยและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

10) จำนวนบคุลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถา้มี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

ควรกำหนดในแผนการดำเนินงานหลักสูตร/ภาควิชา เพื่อการ
เตรียมการ การจัดสรรภาระงาน การจดัสรรงบประมาณ ฯลฯ 
-สามารถนำความรู้จากการพัฒนาดังกล่าว เพื่อใช้ในการพัฒนา
งานและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกวา่ 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

-ควรจัดให้มีทำเนียบรุ่นของนักศกึษาและศิษย์เกา่ 
-ควรสนับสนุนกิจกรรมของศิษย์เก่าและใหศ้ิษย์เกา่ร่วมมีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาหลักสูตร ภาควิชา คณะวิชาและ
มหาวิทยาลัย 
 

12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  ท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ีย
ไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 
5.0 

-ควรรวบรวมข้อมูลของผูใ้ช้บัณฑิตและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างหลักสูตร ภาควชิา คณะวิชาและผู้ใช้บัณฑติ 
-การสำรวจความคดิเห็นที่มตี่อคณุภาพบัณฑิต และความคิดเห็น
ต่อหลักสูตร ตลอดจนความต้องการบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของ
หลักสูตร 

 
ตอนที ่3 การกำกับติดตาม 

3.1 ความหมาย หลักการ ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการกำกับติดตาม 
3.1.1 ความหมาย การกำกับติดตาม 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2556 ได้นิยามความหมายคำว่า 
“กำกับ” ว่า หมายถึง ดูแล ควบคุม คำว่า “ติดตาม” หมายถึงไปด้วย มาด้วย แสวงหาเพิ่มเติม สดับ
ตรับฟังความเคลื ่อนไหวไปเรื ่อยๆ  เช่น ติดตามข่าว ตามหา เช่น ตำรวจติดตามผู ้ร ้าย   ใน
พจนานุกรมฉบับของ Longman (1987) ได้ให้ความหมายคำว่า “การกำกับติดตาม” (Monitor) คือ 
การเฝ้าสังเกต  หรือ เฝ้าระวังในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  เช่น การเฝ้าระวังของเครื่องมือตรวจระบบ
การเต้นของหัวใจคนไข้ 
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UNESCO(1999) ได้ให้คำนิยามว่าหมายถึง 1) สิ่งที่เกิดขึ้นจากการวางแผน การ
จัดกระทำกับข้อมูลที่ได้มา และการเผยแพร่ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการแปลผลไปยังหน่วยที่มีหน้าที่
รับผิดชอบให้เป็นสารสนเทศ รวมทั้งการรายงาน  2) กรอบที่เป็นระบบในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับทุกรณีในการดำเนินตามโครงการเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดการ 3) กระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการกำกับติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพื่อทำการแก้ไข  4) ความรับผิดชอบในการจัดการซึ่งรวมถึงการวางแผนเก็บรวบรวม
ข้อมูลโครงการและการปฏิบัติตามโครงการ การแปรรูปข้อมูล การส่งข้อมูลสารสนเทศให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงแก้ไขในระหว่างดำเนินงานตามโครงการ 5)  ความมุ่งมั่น
อย่างเป็นระบบในการวัด  

Batle (2012) การสังเกตการณ์เป็นระยะๆ เพื่อบันทึกกิจกรรม การดำเนินการ
ตามแผนงาน โครงการ ด้วยกระบวนการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการอย่างเป็นระบบ
และมีความหมาย 

Kusek and Rist (2004) การเก็บรวบรวมข้อมูลที ่เป็นระบบ เพื่อให้ข้อมูลแก่
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รู้ความคืบหน้าของโครงการว่ามีความก้าวหน้า และบรรลุ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงมีความก้าวหน้าในการใช้เงินทุนที่จัดสรรมากน้อย
เพียงใด 

อุทุมพร จามรมาน (2542) การกำกับดูแล หมายถึง กระบวนการควบคุม ดูแลให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยใช้ระบบรายงานกลับอย่างต่อเนื่อง กระบวนการกำกับประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ 1) กำหนดเป้าหมายของการกำกับให้ชัดเจนและแน่นอน 2) กำหนดมาตรฐาน และ
กำหนดเกณฑ์ในการกำกับ 3) ประเมินผลการกำกับ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานงานที่กำหนดไว้ 
และ 4) แก้ไขปรับปรุงการกำกับให้ถูกต้อง 

สมคิด พรมจุ้ย (2546) การกำกับงาน (monitoring) ว่าเป็นการเก็บข้อมูลการ
ปฏิบัติงาน ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามแผน  

สุเทพ  บุญเติม  (2549) ได้ให ้ความหมาย  การกำกับติดตาม  (Monitoring) 
หมายถึง กระบวนการตรวจสอบดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที ่วางไว้ มีตัวบ่งชี้
ความสำเร็จของโครงการ โดยมีการกำหนดเป้าหมายการกำกับให้ชัดเจน มีการกำหนดมาตรฐาน
และเกณฑ์ตัวบ่งชี้ และมีการประเมินผล (Evaluation) ควบคู่กันไปกับการกำกับติดตาม นำมา
แก้ไขปรับปรุงแผนงานโครงการให้ดียิ่งขึ้น  
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สุภาพร  พิศาลบุตร  (2549) กล่าวว ่า การติดตามผล  หรือการกำกับงาน
(monitoring) คือ การเก็บรวบรวม ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ แล้ว
แก้ไขวิธี เพื่อให้ได้ผลงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด  การกำกับงานนับเป็น
เทคนิคสำคัญในการเร่งรัดให้โครงการ หรือแผนงานดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันตามเวลา  การ
ออกแบบระบบการกำกับงาน จึงต้องอาศัยความรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมในสิ ่งที่
ต้องการและทันสมัยมากที่สุด 

  วิพล นาคพันธ์ (2555). กล่าวว่า การกำกับติดตามหมายถึงการสังเกตการณ์เป็น
ระยะๆ เพื่อบันทึกกิจกรรม รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ  

3.1.2 หลักในการกำกับติดตาม 
การกำกับติดตาม และประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน จึงต้อง

คำนึง ถึงหลักการในการบริหารงาน ซึ ่งหลักการสำคัญที่นำมาใช้ในการกำกับติดตาม  และ
ประเมินผล ในช่วงก่อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ  กับหลังเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ
พ.ศ. 2546 ได้กำหนดหลักการกำกับติดตาม และประเมินผล สรุปได้ดังนี้ 

3.2.2.1 ในช่วงก่อนการเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงศึกษา  สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2541) ได้กำหนดหลักการกำกับติดตาม และการประเมินผลไว้ 5 
หลักการ ประกอบด้วย (1) หลักเอกภาพ (Unity) (2) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 
(3) หลักความเสมอภาค และเป็นธรรม (Equity) (4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) (5) หลัก
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness)  

3.2.2.2 หลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ มีหลักการติดตามและ
ประเมินผล ได้แก่ (1) หลักการแบบองค์รวม  (Holistic (2) หลักการติดตามแบบเครือข ่าย 
(Network) (3) หลักการติดตามประเมินผลแบบบูรณาการ  (Integration) (4) หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง และสังคมที่ด ี(Good Governance)  

3.1.3 ความสำคัญของการกำกับติดตาม 
สุนทร เกิดแก้ว (2540) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการกำกับติดตามว่าการติดตาม

และการควบคุมนั้น มักจะใช้ในงานบริหารและงานโครงการ ซึ่งเป็นงานที่ต้องกระทำให้แล้วเสร็จ
ด้วยทรัพยากรจำกัดภายในเวลาที่กำหนด จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่กับการติดตามและ
การควบคุมอย่างมาก เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายภายในเวลา 

https://www.gotoknow.org/user/viphon/profile
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กล้า ทองขาว (2548) กล่าวว่า การกำกับตรวจสอบนโยบายและแผนมองจากกรอบ
การวิเคราะห์นโยบายมีความสำคัญอย่างน้อย 4 ประการ คือ  

1) การบังคับให้ยอมตาม (compliance) การกำกับนโยบายเป็นการช่วยวางแนว
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ แก่ผู้บริหาร ทีมงาน และผู้เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการไป
ตามมาตรฐานงาน และขั ้นตอนที่กำหนดไว้ โดยกำหนดไว้เป็นกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของ
หน่วยงาน หรือในรูปแนวปฏิบัติขององค์กรวิชาชีพ การกำกับนโยบายและแผนมีความสำคัญใน
เชิงควบคุมกลุ่มเป้าหมายให้ยอมตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ 

2) การวางแนวทางการตรวจสอบ (auditing) การกำกับนโยบาย เป็นการช่วยวาง
แนวทางการตรวจสอบว่า ทรัพยากรและบริการที่ตั ้งใจจัดให้กลุ่มเป้าหมาย  และผู้สมควรรับ
ประโยชน์แท้จริงแล้ว ได้มีการจัดกระทำให้เป็นไปตามนั้นหรือไม่  

3) การบันทึกและรายงานระบบบัญชีสังคม (accounting) การกำกับนโยบายและ
แผนเป็นกิจกรรมการผลิตข้อมูลข่าวสาร  เพื่อการบันทึกรายงานสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ระบบบัญชีทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่ขึ้นจากกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ  

4) การอธิบายเหตผุล (explanation) การกำกับนโยบายช่วยให้มีข้อมูลข่าวสาร   
UNESCO(1999) ได้ระบุลักษณะของระบบการกำกับติดตามที่ดี (A good Monitoring 

System)   มีลักษณะดังนี้  
1) ควรมีการเตรียมการเป็นระยะๆ และสามารถย้อนกลับได้ทันสถานการณ์ 
2) ควรระบุปัญหา กำหนดวิธีการแก้ไข ปัญหาอาจเป็นลักษณะเฉพาะของ

โครงการหรือธรรมเนียมปฏิบัติ 
3) ควรมีความธรรมดาและไม่เป็นภาระ แต่ครอบคลุมเนื้อหาเพียงพอ 
4) ควรเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื ่องจากระยะเริ ่มต้นจนถึงระยะสิ ้นสุดของ

โครงการ การกำกับติดตามค้นหาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับแผนหรือความคาดหวัง และทำการแก้ไข แล้ว
ให้ข้อมูลย้อนกลับที่แน่นอนถูกต้องและเป็นประโยชน์ 

3.1.4 วัตถุประสงค์ของการกำกับติดตาม  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้

กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีอำนาจกำกับติดตามการบริหารสถานศึกษา  ไว้ใน
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การตรวจสอบ กำกับ
ติดตาม ดูแล และรายงานผล ไว้ดังนี้  ข้อ 4. การใช้อำนาจ การตรวจสอบ กำกับติดตาม ดูแลและ
รายงานผลการใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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1)เพื่อประสานงานและเร่งรัดให้หน่วยงาน นำนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจัดทำแผนงาน งาน และโครงการให้ครบถ้วน 

2) เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปโดยเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ ประหยัด
และสมประโยชน์ต่อทางราชการ 

3) เพื่อทราบความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การมอบอำนาจตามแผนงาน งาน และโครงการ ตลอดจนผลกระทบอันจะพึงมี 

4) เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขการมอบอำนาจให้สมประโยชน์ต่อทางราชการ 

 
3.2 องค์ประกอบของการกำกับติดตาม 

การติดตามกำกับงานครอบคลุมงาน 2 ส่วน (สุวิมล ติรกานันท์, 2549) คือ 
1. การติดตามการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้  ในทางปฏิบัติ

มักพบว่า มีการเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังเกิดขึ้นทั้งจากการดำเนินงานและจากสภาพเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในระหว่างการดำเนินงาน ตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่งไม่สามารถ
ควบคุมได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสารสนเทศ ที่ได้จากการติดตามกำกับงาน และสามารถนำไปใช้ใน
การแก้ไข ปรับปรุงโครงการได้ทันเวลามากกว่าการประเมินความก้าวหน้าและการประเมินผล
สุดท้ายของโครงการ 

2. การควบคุมที่ได้รับ ประกอบด้วย ผลโดยตรงของโครงการ และผลกระทบของ
โครงการ มีลักษณะเช่นเดียวกับการดำเนินงาน คือ ผลที่ได้มักพบว่า มีผลข้างเคียงและผลที่
กระจายออกไปจากที่กำหนด ซึ่งมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

สุภาพร พิศาลบุตร (2549) กล่าวว่า การติดตามผล หรือกำกับงาน นับเป็นเทคนิคที่
สำคัญในการเร่งรัดโครงการ หรือแผนงานให้ดำเนินการแล้วเสร็จได้ทันเวลาการติดตามผล  หรือ
การกำกับงานที่ดีนั้น จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีการกระทำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง
แผน และมีการรายงานเป็นระยะๆ ซึ่งอาจจะเป็นทุกๆ 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 1 ปี ระบบการ
ติดตามผลหรือการกำกับงานที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการ ดังนี้ 
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1. ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งโดยทั่วไปจะกระทำได้หลายวิธี ได้แก่  
1.1 การตรวจสอบ (inspection) คือ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยสอดคล้อง

กับกฎเกณฑ์ ตัวบทกฎหมาย หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น การตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่าย 
เป็นต้น 

1.2 การควบคุม (controlling) เป็นการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผน  เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้โดยประสิทธิภาพสูง 

1.3 การนิเทศ (supervising) เป็นการช่วยเหลือแนะนำ ชี้แจง บริการและติดตาม
ผล เพื่อให้ประโยชน์ในการส่งเสริมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุผลตามเป้ าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 ตรวจสอบการบริหารภายใน (operation audit) เป็นการตรวจสอบเทคนิค
การบริหารภายในองค์การ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงเทคนิค
วิธีการให้สามารถเกื้อกูลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติโครงการให้มากขึ้น 

2. ระบบการรายงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะกระทำในทุกๆ ระยะ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ควร
จะประกอบด้วยการดำเนินงานใน 3 ประเด็นหลักอย่างน้อย ดังนี้ 

2.1 ด้านปัจจัย ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพตามเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
เพียงใด 

2.2 ด้านกิจกรรม เพื่อใช้ตรวจสอบดูว่าได้รับการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
หรือไม่เพียงใด 

2.3 ด้านผลการดำเนินงาน เพื่อตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ในแผน หรือไม่เพียงใด 

ศิริชัย  กาญจนวาสี (2541) กล่าวว่า องค์ประกอบการกำกับติดตาม (Monitoring 
components) ในโครงการขนาดใหญ่ มี 6 ส่วน ดังนี้ 

1. ปัจจัยนำเข้า(Inputs)  ซึ ่งมีส่วนประกอบย่อย 3 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยภายใน 
(internal) ปัจจัยภายนอก (external) และปัจจัยเฉพาะ (special)  

2. ฐานข้อมูล (Database) จะเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการ เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลให้มีความหมายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ซึ ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้เป็น
ส่วนประกอบของกระบวนการจัดทำข้อมูลต่อไป 
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3. กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล (Processing) ทำให้ข้อมูลกลายเป็นสารสนเทศ 
โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล  ซึ่งอาจใช้คอมพิวเตอร์มาช่วย 

4. การควบคุม (Controlling) เป็นการวินิจฉัยสั่งการการดำเนินโครงการโดยใช้
สารสนเทศจากกระบวนการจัดกระทำข้อมูล 

5. ผลผลิต (Output) คือ ส่วนที่ได้จากกระบวนการจัดทำข้อมูล 
6. ข้อมูลย้อนกลับ(Feedback) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกส่วนขององค์ประกอบ 

อาจนับได้ว่าเป็นความสำเร็จของการกำกับติดตามโครงการ  
 

3.3 วิธีการและขั้นตอนการกำกับติดตาม 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2535) พิจารณาเห็นว่า ขั้นตอนการในการกำกับตรวจสอบการ

ดำเนินงานโครงการ หรือแผนมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ 
และรวบรวม เช่น งบประมาณที่ได้รับการใช้จ่ายงบประมาณที่จ่ายจริง เป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
แผนและที่ปฏิบัติได้จริง เป็นต้น (2) การจัดกระทำกับข้อมูลให้พร้อมใช้ในการกำกับดูแลแผนงาน  
และโครงการ เช่น การวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ข้อมูลข่าวสาร (3) การจัดทำรายงานสนองความ
ต้องการของผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตามโครงการ เน้นรายงานที่สั้น กระชับ ตรงประเด็น (4) ผู้บริหารหรือ
ผู ้ม ีอำนาจที ่ร ับผิดชอบโครงการ  ใช้ข้อมูลผลการกำกับตรวจสอบ  ประกอบกับความรู ้และ
ประสบการณ์เพื ่อตัดสินใจสั ่งการ  พร้อมเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และ
วัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

Peter Tymms & Monika Wylde. (2003 : 75 - 78) วิจัยเรื่อง Baseline Assessment 
and Monitoring in Primary Schools ประโยชน์สาหรับการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก  จึงจำเป็น
จะต้องสร้างระบบการกำกับติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจงานของครู  

 
ตอนที ่4  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 

4.1 ความหมาย ประเภท ลักษณะของรูปแบบ 
4.1.1 ความหมายของรูปแบบ  มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Model ซึ่งมีความหมาย

ว่า แบบ หุ่นจำลอง ตัวอย่าง สิ่งที่เป็นตัวอย่าง และแบบโครงสร้าง (พจนา นุกรมอังกฤษ-ไทย, 
2541: 565) แต่ม ักนิยมเร ียกกันโดยทั ่วไปว่า “ร ูปแบบ” โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายไว้ ดังนี้ 
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เสรี ชัดแช้ม (2538) แบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวเปแรหรือองค์ประกอบ
ของทฤษฎีเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือจากแนวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อใช้อธิบายทฤษฎีที่มีอยู่แล้วให้
เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างทฤษฎีใหม่ต่อไป 

อุทุมพร จามรมาน (2541) หมายถึง โครงสร้างของความเกี่ยวข้องของหน่วยต่างๆ 
หรือตัวแปรต่างๆ ดังนั้น รูปแบบจึงน่าจะมีมากกว่าหนึ่งมิติ หลายตัวแปร มีความเกี่ยวข้องซึ่งกั น
และกันในเชิงความสัมพันธ์และเชิงเหตุและผล 

รัตนะ บัวสนธ์ (2552) กล่าวว่า มีความหมายจำแนกออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ 
1. แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง  
2. แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ 
3. แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการทำงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่พัฒนามาจาก

การย่อส่วนของแนวความคิดหรือทฤษฎีต่างๆ เช่น รูปแบบการประเมิน รูปแบบการพัฒนา รูปแบบ
การส่งเสริม รูปแบบการบริหาร เป็นต้น  

ศิริดา บุรชาติ (2554: 62) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง แบบจำลองของปรากฏการณ์
ต่างๆ ที่สร้างขึ้นจากทฤษฎีที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วถ่ายทอดออกมาแทน
พฤติกรรม เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ โดยใช้สื่อที่ทำให้เข้าได้ง่าย รูปภาพ แผนผัง แผนภูมิ หรือ
ภาษาที่สื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย ซึ่งรูปแบบจะสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้ 
โดยทั่วไปรูปแบบจะประกอบด้วยหลักการและแนวคิด วัตถุประสงค์ องค์ประกอบที่สำคัญ และ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของเรื่องนั้น 

Nadler (1980, อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2549: 69) กล่าวถึงรูปแบบโดยสรุปว่า 
หมายถึง การนำทฤษฎี แนวทางและกรอบแนวคิดมาพัฒนา เพื่อให้ง่ายต่อการแปลความหมาย
ของปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ 

Robbins (1986, อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี, 2549: 69) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง สิ่ง
นามธรรมที่ทำให้เข้าใจปรากฏการณ์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งรูปแบบโดยทั่วไปต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ 
อย่างน้อย 3 ประการ คือ วัตถุประสงค์ ตัวแปร องค์ประกอบหรือสาระเนื้อหา และความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรองค์ประกอบหรือสาระเนื้อหาดังกล่าว 

จากความหมายของรูปแบบดังข้างต้นสรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง แบบจำลอง แบบ
แผน หรือสิ่งที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎี แนวคิด ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ตัวแปร องค์ประกอบที่
สำคัญ ที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อนำแนวคิดให้เข้าใจง่ายขึ้น 
และสามารถนำไปพัฒนาเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติได้ 
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4.1.2 ประเภทของรูปแบบ 
นักวิชาการหลายท่านได้แบ่งประเภทของรูปแบบไว้ ดังนี้ 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2552) ได้จำแนกรูปแบบ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1. โมเดลเชิงบรรยาย เป็นการนำเสนอโดยใช้คำบรรยาย ระบุถึงแนวคิด 

หลักการ หรือตัวแปร และมีคำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง แนวคิด หลักการ หรือตัวแปรเหล่านั้น   
2. โมเดลเชิงรูปภาพ เป็นการนำเสนอโดยใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์จำลอง 

แสดงถึง แนวคิด หลักการหรือตัวแปร และลากเส้นโยงความสัมพันธ์ระหว่าง แนวคิด หลักการ หรือ
ตัวแปรเหล่านั้น 

3. โมเดลเชิงคณิตศาสตร์ เป็นการนำเสนอโดยใช้สัญลักษณ์แทนแนวคิด 
หลักการ หรือตัวแปร และใช้ฟังก์ชันคณิตศาสตร์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด หลักการ 
หรือตัวแปรเหล่านั้น 

Smith and others (1980, อ้างถึงใน วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2553: 3) ได้แบ่งรูปแบบ 
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จําแนกออกเป็น 
1.1 รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคล้ายสิ่งของนั้นจริงๆ 

เช่น  หุ่นไล่กา หุ่นตามร้านตัดเสื้อผ้า รถจำลอง เป็นต้น 
1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์

จริง เช่น เครื่องบินจำลองที่บินได้ หรือเครื่องฝึกหัดบิน เป็นต้น  
2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) จำแนกออกเป็น 

2.1 ร ูปแบบข ้อความ ( Verbal Model) หร ือร ูปแบบเช ิ งค ุณภ าพ 
(Qualitative Model) เป็นการใช้ข้อความปกติในการอธิบายโดยย่อ เช่น คำพรรณนาลักษณะงาน 
คำอธิบายรายวิชา เป็นต้น 

2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิง
ปริมาณ (Quantitative Model) เช่น สมการ และโปรแกรมเชิงเส้น 

Keeves (1988) ได้แบ่งรูปแบบ เป็น 4 ประเภท คือ 
1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบเชิงกายภาพ 

สร้างขึ้นโดยใช้หลักการเปรียบเทียบโครงสร้างของรูปแบบให้สอดคล้องกับลักษณะที่คล้ายกันทาง
กายภาพ รูปแบบที่สร้างขึ้นต้องมีองค์ประกอบชัดเจน สามารถนำไปใช้ในการหาข้อสรุปของ
ปรากฏการณ์ได้อย่างกว้างขวาง  
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2. รูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) เป็นรูปแบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อใน
การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้าง
ทางความคิด และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น โดยใช้ข้อความในการ
อธิบายให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น  

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบที่ใช้แสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์  

4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบที่เริ่มจากการนำเทคนิค
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) รูปแบบเชิงสาเหตุนี ้ทำให้สามารถศึกษารูปแบบเชิง
ข้อความที่มีตัวแปรซับซ้อนได้  

4.1.3 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 
วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553: 6) กล่าวว่า รูปแบบที่ดี ควรตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลจริง 

อธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน  รูปแบบในเรื่องใด จะ
เป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับกรอบทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ 

 
4.2 การพัฒนารูปแบบ 

เสรี ช ัดแช้ม (2538) กล่าวว่า การสร้างร ูปแบบต้องสร้างให้เห็นทั ้งความ
สอดคล้องกับสภาพความจริงของปรากฏการณ์ให้มากที่สุด นำไปใช้หาข้อสรุปเพื่ออธิบาย ทำนาย 
หรือควบคุมปรากฏการณ์นั้นๆ ได้มากที่สุดด้วย โดยอาจจะเลือกศึกษาเฉพาะองค์ประกอบหรือตัว
แปรสำคัญๆ ของปรากฏการณ์นั้น การเขียนรูปแบบจึงต้องวิเคราะห์แนวคิดหรือทฤษฎีออกมาเป็น
องค์ประกอบหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้อง และเขียนโยงองค์ประกอบหรือตัวแปรออกมาเป็นโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ โดยองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านี้อาจจะได้มาจากประสบการณ์ของผู้ศึกษา การ
เทียบเคียงตามหลักการของอุปมาอุปไมยผลการศึกษาวิจัยที่ทำใว้หรือจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) กล่าวว่า การสร้างรูปแบบการประเมิน คือ การดำเนินการ
ให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของรูปแบบการประเมิน ขั้นตอนในการสร้างรูปแบบควรเริ่มต้นด้วยการ
สังเกตข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางการประเมิน และใช้จินตนาการให้กว้างออกไป เพื่อเชื่อมโยง
และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบส่วนต่างๆ ของการประเมิน  

วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553: 9 - 10) กล่าวว่า จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปได้ว่าการพัฒนา รูปแบบแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
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1. การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู ้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบ
ขึ้นมาก่อน เป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้วิจัยอาจจะศึกษาเป็นกรณีหน่วยงานที่ดําเนินการในเรื่องนั้นๆ 
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการศึกษาจะนํามาใช้กําหนด องค์ประกอบหรือตัวแปรต่างๆ ภายในรูปแบบ 
รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านั้น หรือลําดับก่อนหลังของแต่
ละองค์ประกอบในรูปแบบ ดังนั้น การพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต้อง อาศัยหลักการของเหตุผล
เป็นรากฐานสําคัญ ซึ่งโดยทั่วไปการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้ 

1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย   

1.2 การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้อาจจะดําเนินการได้หลายวิธี ดังนี้     
1.2.1 การศึกษาสภาพและปัญหาการดําเน ินการในปัจจ ุบ ันของ

หน่วยงาน โดยศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี ่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใช้
วิธีการสัมภาษณ์ การสอบถาม การสํารวจ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น     

1.2.2 การศึกษารายกรณี (Case Study) หน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จ 
หรือมีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องที่ศึกษา เพื่อนำมาเป็นสารสนเทศที่สำคัญในการพัฒนารูปแบบ      

1.2.3 การศึกษาข้อมูลจากผู ้เชี ่ยวชาญ วิธีศึกษาอาจจะใช้ว ิธ ีการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) เป็นต้น    

1.3 การจัดทำรูปแบบในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะใช้สารสนเทศที่ได้ในข้อ 1.1 และ
1.2 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัย เพื่อนำมาจัดทำรูปแบบ 
อย่างไรก็ตามในงานวิจัยบางเรื่อง ผู้วิจัยยังอาจจะศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบเดล
ฟาย (Delphi Technique) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion)    

2. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ได้พัฒนารูปแบบแล้ว 
ต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ตรงตามที่มุ ่งหวังหรือไม่ 
ปรับปรุงรูปแบบให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

Mescon, Albert and Khedouri (1985, อ้างถึงใน ศิร ิดา บุรชาติ , 2554: 64 - 65) 
กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างรูปแบบ ดังนี้ 

1. ขั้นรวบรวมปัญหา (Problem Formulation) เพื่อให้รู้ว่าอะไรคือปัญหาท่ีแท้จริง 
2. ขั้นพัฒนารูปแบบ (Model Construction) ดำเนินการหลังจากการรวบรวม

ปัญหา การสร้างรูปแบบต้องพิจารณาวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการสร้างและต้องรู้ถึงลักษณะ
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เฉพาะที่ต้องการของผลผลิต ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็จะต้องพิจารณาว่า
ครอบคลุมตัวแปรหรือไม่ มีความบกพร่องในตัวแปรใดบ้าง 

3. การทดสอบรูปแบบ (Testing the Model) เมื ่อสร้างรูปแบบเสร็จแล้ว ควร
ทดสอบโดยพิจารณาถึงประเด็นดังนี้ 

3.1 มีความตรงตามสถานการณ์จริง (Valid) รูปแบบที่สร้างควรมีความ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เพราะจะช่วยให้การตัดสินใจ  ง่ายต่อการนำไปใช้ และควรพิจารณาถึง
การแก้ปัญหาด้วย 

3.2 มีการนำไปทดลองเพื ่อใช้เปรียบเทียบกับผลการนำไปใช้ทำให้มีการ
ปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างไร  

4. การทำให้สำเร็จ (Implementation) โดยกานนำไปใช้จึงจะถือว่าสำเร็จสมบูรณ์ 
5. การปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัย (Model updating) ควรมีการปรับปรุงให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ 
จากข้อมูลการพัฒนารูปแบบดังข้างต้นสรุปได้ว่า การสร้างหรือการพัฒนารูปแบบ

ไม่ได้มีข้อกำหนดแน่นอน หรือตายตัว โดยทั่วไปประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ การสร้างและการ
พัฒนารูปแบบ และการตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบว่าสามารถนำไปใช้จริงได้หรือไม่ 

 
4.3 องค์ประกอบของรูปแบบ  

 John M. Ivancevich (1989) ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก ่
1. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างและพัฒนา

รูปแบบ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลงานที่ดี หรือเพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง  
2. ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ ผู้สร้างรูปแบบต้องบอกได้ว่านำมาจาก

ฐานคิด ทฤษฎี และหลักการใด  
3. ระบบงานและกลไกของรูปแบบ ที่ใช้ในการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการ

และบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  
4. วิธีการดำเนินงานของรูปแบบ เป็นการกำหนดภารกิจ กิจกรรมและอื่นๆ ที่  ต้อง

ดำเนินการ  
5. แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของรูปแบบ  คือ การประเมินผลรูปแบบ

ว่ารูปแบบทำหน้าที่ตามที่สร้างไว้มากน้อยเพียงใด  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่
รวมถึงการระบุแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์และตอบสนองการดำเนินงานให้
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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6. คำอธิบาย เป็นการอธิบายคำศัพท์ที่ใช้ในการสร้างและพัฒนารูปแบบ  เพื่อให้มี
ความเข้าใจตรงกัน  

7. การระบุเงื่อนไขการนำไปใช้ และข้อควรระวังเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  
8. การจัดทำคู่มือการใช้รูปแบบ การสร้าง หรือพัฒนารูปแบบควรจัดทำคู่มือการใช้

รูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย สาระของรูปแบบ เครื่องมือ และเอกสารประกอบการใช้รูปแบบ 
 

ศิริชัย  กาญจนวาสี และคณะ  (2541) องค์ประกอบของรูปแบบการกำกับติดตามฯ 
มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. ปัจจัยนำเข้า (วัตถุประสงค์, ประเด็นการกำกับติดตามฯ, บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การกำกับติดตามฯ) 

2. ฐานข้อมูล 
3. กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. การควบคุม 
5. ผลผลิตที่ได้  
6. ข้อมูลย้อนกลับ 
วาโร  เพ็งสวัสดิ ์  (2553) สรุปว่า การกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ว่าจะ

ประกอบด้วยอะไร จำนวนเท่าใด มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ 
ปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่กำลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยและหลักการ
พื้นฐานในการกำหนดรูปแบบนั้นๆ เป็นหลัก 

วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย (2556) กล่าวว่า องค์ประกอบของระบบกำกับติดตามและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการประเมินผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประกอบด้วย  4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า ( Input) ด้าน
กระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Output) และด้านข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 

จากข้อมูลองค์ประกอบของรูปแบบที่มีนักวิชาการและนักวิจัยได้สรุปไว้นั้น สามารถ
นำมาเป็นแนวทางในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปได้ว่าองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วย
อะไร จํานวนเท่าใด มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ ปัจจัยหรือตัว
แปรต่างๆ ที่กําลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยและหลักการพื้นฐานในการ
กําหนดรูปแบบนั้นๆ เป็นหลัก โดยการครั้งนี้ใช้แนวคิดองค์ประกอบของรูปแบบ 4 องค์ประกอบ 
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ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Output) และด้าน
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อให้สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ PDCA  

4.4 การทดสอบรูปแบบ 
วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553) กล่าวว่า การทดสอบรูปแบบอาจกระทําได้ใน 4 ลักษณะ ดังนี้    

1. การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามมาตรฐานการประเมินที่พัฒนาโดย 
The Joint Committee on Standards of Educational Evaluation ภายใต้การดําเน ินงานของ 
Stufflebeam และคณะ ได้นําเสนอหลักการประเมินเพื่อเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบ
รูปแบบ ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน ดังนี้   

1.1 ความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) เป็นการประเมินความเป็นไป
ได้ในการนําไปปฏิบัติจริง      

1.2 ความเป ็นประโยชน ์  ( Utility Standards) เป ็นการประเม ินการ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ    

1.3 ด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมินความ
เหมาะสมทั้งในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา    

1.4 ความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) เป็นการประเมิน
ความน่าเชื่อถือ และได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง    

2. การทดสอบรูปแบบ  ทำได้โดยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องการความ
ละเอียดอ่อนมากกว่าการได้ตัวเลข แล้วสรุป ซึ่งไอส์เนอร์ (1976) ได้นำเสนอหลักคิดในการทดสอบ
หรือประเมินรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้    

2.1 เน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างลึกซึ ้งเฉพาะใน ประเด็นที ่ถูก
พิจารณา ซึ่งไม่จําเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอ
ไป แต่อาจจะผสมผสานกับปัจจัยต่างๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งที่
จะทำการประเมิน   

2.2 รูปแบบการประเมินที่เป็นความชำนาญเฉพาะทาง (Specialization) 
เช่น การวิจารณ์งานศิลปะ (Art criticism) การวัดคุณค่าที่ไม่อาจประเมินต้องใช้ความชำนาญของ
ผู้ประเมินอย่างแท้จริง แนวคิดนี้ได้นํามาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้น  ทั้งนี้ เพราะ
เป็นองค์ความรู้เฉพาะสาขา ผู้ที่ศึกษาเรื่องนั้นจริงๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น ใน
วงการ ศึกษาจึงนิยมนํารูปแบบนี้มาใช้ในเรื่องที่ต้องการความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะ   
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2.3 รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมินโดย
ให้ความเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่างๆ นั้น จะเกิดขึ้น
จาก ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเอง   

2.4 ร ูปแบบท ี ่ยอมให ้ม ีความย ืดหย ุ ่นในกระบวนการทำงานของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามอัธยาศัย และความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การกำหนดประเด็นสำคัญที่จะ
นำมาพิจารณา การบ่งชี ้ข้อมูลที ่ต้องการ การเก็บข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล 
ตลอดจนวิธีการนำเสนอ    

3. การทดสอบรูปแบบโดยการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรที ่เกี ่ยวข้อง 
มักจะใช้กับการ พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยจะนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดท้ายมาจัดทำเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบ
ประมาณค่า (Rating scale) เพื่อนำไปสำรวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ   

4. การทดสอบรูปแบบโดยการทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย มีการใช้รูปแบบตาม
กิจกรรมอย่างครบถ้วน ผู้วิจัยจะนําข้อค้นพบที่ได้จากการประเมนิไปปรับปรุงรูปแบบต่อไป 

 
4.5 การประเมินคุณภาพของรูปแบบ 

การประเมินคุณภาพของรูปแบบตามแนวคิดของ  Stufflebeam(2011) ได้จัดทำ
มาตรฐานสำหรับการตัดสินคุณภาพการประเมินทางการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อการประเมินตาม
มาตรฐานการประเมิน 5 ด้าน คือ  คือ  1)มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ (Utility standards) 2)
มาตรฐานด ้านความเป ็นไปได้ (Feasibility standards) 3)มาตรฐานด ้านความเหมาะสม 
(Propriety standards) 4) มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy standards) และ5)มาตรฐาน
ด้านความรับผิดชอบต่อการประเมิน (Evaluation accountability standards) โดยในแต่ละ
มาตรฐานจะมีมาตรฐานย่อยรวมทั้งหมด 30 มาตรฐาน โดยแต่ละมาตรฐานจะมีจุดตรวจสอบ
(Checkpoint) ประมาณ 8-10 จุด ซึ ่งจะมีการระบุคะแนนใน   แต่ละจุดตรวจสอบ  เมื ่อทราบ
มาตรฐานการตรวจสอบแล้ว จากนั้นพิจารณาถึงความเหมาะสมของหัวข้อท่ีจะทำการประเมินในที่
ประชุม โดยมีหกระดับคะแนนด้วยกัน คือ 0-1 หมายถึงคุณภาพต้องปรับปรุง(poor) 2-3 หมายถึง
คุณภาพพอใช้ (Fair) 4 หมายถึงคุณภาพด ี(Good) 5 หมายถึงคุณภาพดีมาก (Very good) และ 6 
หมายถึงคุณภาพดีเยี ่ยม  (Excellent) มาตรฐานสำหรับการตัดสินคุณภาพการประเมินทาง



  49 

การศ ึกษาม ีรายละเอ ียดด ังต ่อไปนี้  (Yarbrough, D. B., Shulha, L. M., Hopson, R. K., & 
Caruthers, F. A. (2011) ศิริชัย กาญจนวาส.ี 2545: 175-181)  

1. ด้านการใช้ประโยชน์ (Utility standards) มีเจตนาเพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินนั้น
จะให้สารสนเทศที ่จำเป็นแก่ผู ้เกี ่ยวของ   ซึ ่งเป็นการประเมินด้านกระบวนการที่ ก่อให้เกิด
สารสนเทศตรงกับความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมินเป็นสำคัญ  ประกอบด้วยเกณฑ์จำนวน 8 
ข้อ  

2. ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility standards) เน้นความเป็นจริงของการประเมิน 
มีเจตนาเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติได้จริง  มีความรอบคอบถ้วนถี่ ประหยัดและคุ้มค่า ประกอบด้วย
เกณฑ์จำนวน 4 ข้อ 

3. ด้านความเหมาะสม  (Propriety standards) เพ ื ่อให ้คำน ึงถ ึง กฎ ระเบ ียบ 
จริยธรรม/จรรยาบรรณ ศีลธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมิน ประกอบด้วยเกณฑ์จำนวน 7 ข้อ  

4. ด้านความถูกต้อง (Accuracy standards) เป็นมาตรฐานที่มีเจตนาเพื่อให้แน่ใจว่า
การประเมินเป็นไปอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา มีการใช้เทคนิควิธีการเพื่อให้ได้สารสนเทศที่
เพียงพอสำหรับการตัดสินคุณค่าทางด้านรูปธรรมและนามธรรมของสิ่งที่ทำกรประเมิน เกี่ยวข้อง
กับการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ตลอดจนวิธีเก็บข้อมูลตามหลักวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์
จำนวน 8 ข้อ  

5. ด้านความรับผิดชอบต่อการประเมิน (Evaluation accountability standards) มี
เจตนาให้แสดงเอกสารที่เพียงพอของการประเมิน  ประกอบด้วยเกณฑ์จำนวน 3 ข้อ  

รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2548) ได้สรุปว่าการตรวจสอบหรือการประเมินคุณภาพ
รูปแบบมีเป้าหมายสำคัญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความตรง และความเป็นไปได้ในการนำ
รูปแบบไปใช ้โดยแบ่งลักษณะของการตรวจสอบออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1. การตรวจสอบโดยการพิสูจน์หรือตรวจสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่งมักจะ
ใช้ในการทดสอบรูปแบบทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2. การตรวจสอบรูปแบบทางสังคมศาสตร์  และพฤติกรรมศาสตร์ ซึ ่งอาจ
ทดสอบโดยวิธีการทางสถิต ิหรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  
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กาญจนา วัธนสุนทร (2550) ได้เสนอวิธีตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพ รูปแบบ
ดังนี้  

1. การประเม ินโดยผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญ  (Connoisseur Appraisal) เป ็นการให้  
ผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ศึกษาเป็นผู้ตัดสินถึงความเหมาะสมของรูปแบบที่สร้างขึ้น ใช้เทคนิคกลุ่ม เช่น 
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เทคนิค การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

2. การทดลองนำรูปแบบไปใช้ เป็นการออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อให้ได้
ความเหมาะสมในเชิงการปฏิบัติในภาคสนาม  

3. การทดลองด้วยข้อมูลที ่จำลองขึ ้น  (Simulation) ในกรณีที ่ไม ่สามารถ
นำไปใช้ในการทดลองภาคสนาม หรือด้วยวิธีอื่นๆ  

4. การทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติ  
ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามฯ ใน 2 

ส่วน ดังนี้ 
1. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามฯ (ฉบับร่าง) โดย

ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เป็นผู ้ตัดสินถึงความสอดคล้องของ
องค์ประกอบของรูปแบบที่สร้างขึ้น ตามมาตรฐานการประเมิน 5 ด้าน คือ ด้านอรรถประโยชน์ 
(Utility standards) 2)ด ้านความเป ็นไปได้ (Feasibility standards) 3)ด ้านความเหมาะสม 
(Propriety standards) 4) ด้านความถูกต้อง (Accuracy standards) และ5)ด้านความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้ (Evaluation accountability standards) 

2. การประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามฯ โดยผู้ใช้งานรูปแบบการกำกับ
ติดตามฯ ภายหลังจากที ่ได้ทดลองใช้ร ูปแบบ ตามมาตรฐานการประเมิน  5 ด้าน คือ ด้าน
อรรถประโยชน์ (Utility standards) 2)ด้านความเป็นไปได้(Feasibility standards) 3)ด้านความ
เหมาะสม (Propriety standards) 4) ด้านความถูกต้อง (Accuracy standards) และ5)ด้านความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Evaluation accountability standards) 

 
ตอนที่ 5 เทคโนโลยี Cloud Computing  

5.1 ความหมาย ประเภท ล ักษณะของเทคโนโลยี  Cloud Computing และ
ประโยชน์ของ Cloud Computing 

สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ National Institute of Standards 
and Technology (NIST)(2012) ประเทศสหรัฐอเมร ิกา ได้อธ ิบายความหมายของ Cloud 
Computing ว่าหมายถึง รูปแบบของบริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและขีดความสามารถใน
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การเข้าถึงเครือข่ายของทรัพยากรที่ใช้ในระบบการประมวลผลร่วมกัน โดยสามารถปรับแต่ง
ทรัพยากรที่ได้ (เช่น เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ที่จัดเก็บข้อมูล แอพพลิเคชั่น และบริการต่างๆ) ผู้ใช้งาน
สามารถเรียกใช้งานเครือข่ายดังกล่าวได้ตามความต้องการผ่านช่องทาง และเพิ่มหรือลดทรัพยากร
ที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการหรือการติดต่อกับ
ผู้ให้บริการ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(2556) ให้ความหมายของ Cloud 
Computing ไว้ว่า ระบบประมวลผลแบบหนึ่งภายใต้แนวคิดการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจำนวนมหาศาลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ในรูปแบบของสาธารณูปโภค  
โดยมองทรัพยากรเหล่านั้น เช่น เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย และซอฟท์แวร์ ในรูปแบบเสมือนที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้งานได้โดยง่าย 

อัคริมา บุญอยู่ (2558) ได้อธิบายว่า Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบ
กลุ ่มเมฆ เป็นลักษณะการทำงานโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ที ่ม ีอยู ่จำนวนมาก  บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น พื้นที่เก็บข้อมูล แพลตฟอร์มทางธุรกิจ แอปพลิเคชัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การตลาดออนไลน์ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถเลือกใช้งานได้ผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
(Internet Service Provider : ISP) ที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปัน
ทรัพยากรให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้น และจ่ายค่าบริการตามการใช้งานจริง หรือให้เข้าใจง่ายๆ คือ
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ 
จากเดิมการประมวลผลจะทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรมและเปิดใช้งานบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint ฯลฯ) 
โดยที่ Cloud Computing เรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตามแต่ผู้ให้บริการจะ
เตรียมไว้ให้ เช่น Google Docs, Office 365 โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ได้ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2558) อธิบายว่า Cloud computing 
คือบริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆ 
จากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนใน
การสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีทั้งแบบบริการฟรีและแบบเก็บเงิน Cloud Computing 
จึงเป็นการใช้ซอฟต์แวร์ , ระบบ, และทรัพยากรของเครื ่องคอมพิวเตอร์ของผู ้ให้บริการผ่าน
อินเทอร์เน็ต สามารถเลือกกำลังการประมวลผลและเลือกจำนวนทรัพยากร ได้ตามความต้องการ
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ใช้งาน และให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากแห่งใด เวลาใดก็ได้ เพียงมี Internet กับ 
Computer หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 

จากความหมายของ Cloud Computing สามารถสรุปได้ว่า Cloud Computing คือ
บริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆ จาก
ผู้ให้บริการ ที่ช่วยลดความยุ่งยากในการติดต้ัง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการ
สร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยการใช้ซอฟต์แวร์ , ระบบ, และทรัพยากรของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ใด เวลาใดก็ได้ 
เพียงมี Internet กับ Computer หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ 

คุณสมบัติของบริการ Cloud Computing กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (2556) ได้ระบุคุณสมบัติของบริการ Cloud Computing ไว้ดังนี้ 

1. บริการตนเองตามความต้องการ (On deman self service) ผู ้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงระบบที่ให้บริการได้โดยอัตโนมัติ สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน เช่น Server time และ 
Storage ได้ตามความต้องการในช่วงเวลาใดก็ได้ ผ่านระบบบริหารจัดการบนเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการ
จัดหาไว้ให้ 

2. การเข้าถึงได้หลายช่องทาง (Broad network access) ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง
ระบบของผู ้ให้บริการจากอุปกรณ์ประเภทใดก็ได้ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุค และ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยระบบต้องสามารถรองรับการใช้งานบนแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลาย 
(Multi-platform) 

3. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Pooling) ความสามารถในการบริหารจัดการ
ระบบ  เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานในเวลาเดียวกัน (Multi-tenants)   

4. ความยืดหยุ่นในการให้บริการสูง (rapid elasticity) ระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงและ
หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทำให้มีความสามารถในการเพิ่มหรือลดทรัพยากรได้
อย่างรวดเร็ว และไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวน ปริมาณและระยะเวลาในการใช้งาน 

5. ระบบการวัดบริการ (Measured service)  ความสามารถในการบริหารจัดการ
และควบคุมการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง โดยการวัดปริมาณและคิดวค่าบรนิการตามการใช้งานที่
เกิดขึ้นจริง หรือ Per-per-use 

รูปแบบการให้บริการของ Cloud Computing 
1. Software as a Service : SaaS เป็นการให้บริการด้านซอฟต์แวร์  ผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต มีลักษระเหมือนการเช่าใช้ คิดค่าบริการตามลักษณะการใช้งาน (Pay as you go) 
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เป็นการให้บริการซอฟท์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นต่อการเข้าถึงการใช้งานได้หลากหลาย เช่น ตาม
จำนวนผู้ใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของ
ฮาร์ดแวร์และค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ เพราะผู้ให้บริการจะ
เป็นผู้ดูแลระบบทั้งหมด ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันผ่านการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตจากทุกแห่ง  

2. Platform as a Service : PaaS เป ็นการให ้บร ิการด ้านแพลตฟอร ์มและ
เครื ่องมือ สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิ เคชัน โดยผู ้ให้บริการจะจัดเตรียมสิ ่งที่
จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน เช่น เว็บแอปพลิเคชัน เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บ
ฐานข้อมูล ระบบประมวลผลกลาง และ Middleware อ่ืนๆ โดยบริการทั้งหมดทำงานภายใต้ระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่าย และสามารถเรียกใช้งานได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 

3. Infrastructure as a Service : IaaS เป ็นการให ้บร ิการเฉพาะโครงสร ้าง
พื ้นฐานหลักของบริการ Cloud Computing เช่น เซิร ์ฟเวอร์ ส่วนต่อประสานกับผู ้ใช้ ระบบ
ประมวลผล ระบบเครือข่าย และระบบจัดเก็บข้อมูล ที่ทำงานอยู่บนระบบเสมือน (Virtualization) 
เพื่อรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชัน 

4. Storage as a Service : SaaS เป็นการให้บริการระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่ไม่จำกัด รองรับการสืบค้นและการจัดการข้อมูลขั้นสูง 

5. Composite Service : CaaS เป็นการให้บริการส่วนทำหน้าที่รวมโปรแกรม
ประยุกต์หลายๆ โปรแกรม หรือจัดลำดับการเชื่อมโยงแบบกระแสงานข้ามเครือข่าย รวมถึงการ
จัดการด้านความปลอดภัย 

การทำงานของ Cloud Computing แบ่งการทำงานเป็นส่วนๆ ดังนี้ 
1. ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interaction Interface) ทำหน้าที่รับคำขอบริการ

จากผู้ใช้ 
2. ส่วนจัดเก็บรายการบริการ (Services Catalog) ทำหน้าที่เก็บและบริหาร

รายการของบริการท่ีผู้ใช้ต้องการ 
3. ส่วนบริหารจัดการระบบ (System Management) ทำหน้าที่ในการกำหนด

ทรัพยากรที่เหมาะสมเมื่อมีผู้ใช้เรียกใช้บริการ 
4. ส่วนจัดหาทรัพยากร (Provisioning Services) ทำหน้าที่จัดหา จัดเตรียม 

และจองทรัพยากรต่างๆ เพื่อส่งให้ผู้ที่เรียกใช้ต่อไป 
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5. ส่วนตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน (Monitoring and Metering) ทำหน้าที่เก็บ
ข้อมูลการใช้บริการต่างๆ ของผู้ใช้ เพื่อใช้ในการเก็บค่าบริการหรือเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อ
นำไปใช้ในส่วนอื่นๆ 

ข้อดีของ Cloud Computing 
1. ลดต้นทุนค่าดูแลบำรุงรักษา เนื่องจากค่าบริการคิดตามปริมาณและบริการที่

ใช้งานจริง เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าซ่อมแซม ค่าลิขสิทธิ์ ค่าไฟฟ้า ค่าอัพเกรด และค่าเช่าคู่สาย จึง
ช่วยประหยัดการลงทุนเรื่องทรัพยากรคอมพิวเตอร์  สามารถมีระบบสารสนเทศในองค์กรได ้

2. ลดความเสี่ยงจากการเริ่มต้น จัดหาระบบบริการใหม่เพื่อใช้งานได้ในเวลา
อันรวดเร็ว  ผู้ให้บริการได้จัดเตรียมทรัพยากรขนาดใหญ่ไว้รองรับผู้ใช้บริการ ไม่ต้องมีระยะเวลา
การออกแบบหรือสั่งซื้อและติดตั้งฮาร์ดแวร์ 

3. มีความยืดหยุ ่นในการเพิ ่มหรือลดระบบตามความต้องการ เพิ ่มขนาด
ทรัพยากรได้ง่ายและรวดเร็ว  เมื่อระบบของผู้ใช้บริการมีขนาดใหญ่ขึ้น จึงต้องการขยายทรัพยากร
เพิ่มขึ้น  การใช้บริการ Cloud Computing ทำให้การเพิ่มทรัพยากรนั้นง่ายและรวดเร็ว 

4. ได้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบสำรองข้อมูลที่ดี  มีเครือข่าย
ความเร็วสูง  

5. มีผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบ คอยให้บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ลดปัญหาเรื่อง
การหาบุคลากรดูแลระบบทรัพยากรสารสนเทศ เพราะผู้ให้บริการจะทำหน้าที่แทน จึงลดความ
ยุ่งยากในการดูแล  
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ภาพประกอบ 3  ภาพแสดงสถาปัตยกรรมของ  Cloud Computing  
 

ที่มา: https://wso2.com/library/articles/2010/09/understanding-cloud-computing/ 
 

ประโยชน์ของ Cloud Computing 
1. การสร้างระบบคอมพิวเตอร์สามารถตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้ เพียงมีระบบเครือข่ายที่มี

ความเร็วพอเพียงเท่านั้น ช่วยให้สามารถมีระบบคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีค่าใช้จ่ายตํ่า เช่น 
ราคาที่ดินถูก ใกล้โรงไฟฟ้าหรือแหล่งพลังงานเป็นต้น 

2. เกิดการส่งเสริมใช้งานระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการ
แบ่งปันการใช้งานระหว่างผู้ใช้จำนวนมาก และสามารถเพิ่มจำนวนเครื่องได้ ง่ายเมื ่อมีความ
ต้องการสูงขึ้น 

3. การแยกกันระหว่างการบำรุงรักษาโครงสร้างด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ออกจากการบำร ุงร ักษาระบบโปรแกรมประยุกต์อย ่างช ัดเจน เป็นผลจากแนวคิดของ 
Virtualization และ Dynamic Provisioning ที่ควบคุมการจัดสรรทรัพยากรตามความต้องการ 
นอกจากน้ัน การแยกส่วนของการติดต่อผู้ใช้ออกด้วยเทคโนโลยี WEB 2.0 ทำให้ผู้ใช้รับผลกระทบ
จากการปรับโครงสร้างระบบน้อยมาก 
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4. การแยกกันระหว่างโปรแกรมและระบบที่ใช้งานอยู่ ทำให้สามารถเคลื่อนย้าย
โปรแกรมไปสู่ระบบใหม่ได้ดี ผลคือ ความมีเสถียรภาพจะสูงขึ้น เนื่องจากสามารถใช้งานโปรแกรม
หลายชุดและย้ายออกจากระบบที่เกิดปัญหาได้ง่าย  

 
5.2 Cloud Computing กับการประยุกต์ใช้ในการศึกษา 

Cloud Computing คือบริการที ่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วย
จัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆ จากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแล
ระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง มีทั้งแบบ
บริการฟรีและแบบเก็บเงิน Cloud Computing คือการใช้ซอฟต์แวร์, ระบบ, และทรัพยากรของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกกำลังการประมวลผล เลือก
จำนวนทรัพยากร ได้ตามความต้องการในการใช้งาน สามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ใดก็ได้  
รูปแบบการให้บริการของ Cloud Computing ประเภท Software as a Service(SaaS) เป็นการ
ให้บริการด้านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ประมวลผลบนระบบของผู้
ให้บริการ ทำให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่ถูกเรียกใช้งาน
ผ่าน Cloud  ได้จากทุกที่ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ของตน เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ , Tablet, Notebook, 
หรือ Chromebook เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี Cloud Computing จึงได้จัดหา
เทคโนโลยี Cloud Computing มาให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยนำรูปแบบบริการ 
Cloud Computing แบบ Software as a Service (SaaS) เป็นการที่ใช้หรือเช่าใช้บริการซอฟต์แวร์
หรือแอพพลิเคชั่น ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการ ซึ่งบริการ Software 
as a Service ที่นำมาใช้คือ GMail  Google Docs หรือ Google Apps ที่เป็นรูปแบบของการใช้
งานซอฟต์แวร์ผ่านเว็บบราวเซอร์ สามารถใช้งานเอกสาร คำนวณ และสร้าง Presentation โดยไม่
ต้องติดต้ังซอฟต์แวร์บนเคร่ือง ใช้งานบนเคร่ืองไหนก็ได้ ที่ไหนก็ได้ แชร์งานร่วมกันกับผู้อ่ืนก็สะดวก  
การประมวลผลจะทำบน Server ของ Google ทำให้ไม่ต้องการเครื่องที่มีกำลังประมวลผลสูงหรือ
พื้นที่เก็บข้อมูลมากๆ ในการทำงาน มหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศหลายแห่งในปัจจุบัน
หันมาใช้บริการอย่าง Google Apps เพื่อเป็นการลดต้นทุน  ภาระในการดูแล และความยุ่งยากไป
ได้มาก 

5.3 Google Apps for Education 
Google Apps เป็นรูปแบบการให้บริการของ Cloud Computing ประเภท Software 

as a Service (SaaS) ซึ ่งบริการนี ้เป็นที่นิยมมากในระดับองค์กร Google ประเทศไทย ได้เริ่ม
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ให้บริการ Google Apps สำหรับการศึกษา มีชื่อว่า Google Apps for Education หรือ Google 
Apps สำหรับการศึกษา โดยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเครื่องมือ Google Apps for Education 
มาให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและมีความถูกต้องตามที่ได้มีการ
จัดทำความร่วมมือกับ Google เพื่อนำ Google Apps for Education มาให้บริการแก่อาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากร โดยมีจัดกิจกรรมแนะนำการนำ Google Apps for Education มาใช้ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 จากภาพข่าวกิจกรรมจากเว็บไซต์ Khon 
Kaen University Google Apps ท ี ่  https:/ /sites.google.com/site/kkuggappsedu /home 
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://gapps.kku.ac.th/home     
Google Apps for Education เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps ซึ่ง
ประกอบด้วย Google Mail, Google Calendar, Google Documents และ Google Drive เพื่อ
การสื่อสารกนั เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานได้ และ
ยังมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน หลังจากที่ได้ Account จาก 
Admin ของมหาวิทยาลัยแล้ว   

จุดเด่นของ Google Apps 
1. บรริการพื้นที่  e-mail   25 GB สามารถเก็บ e-mail ทั้งหมด  โดยไม่ต้องสำรอง

ข้อมูลแบบ offline 
2. ความสามารถในจัดการ e-mail ได้อย่างสะดวก เช่น ป้ายกำกับ, conversation, 

search operation 
3. การเข้าใช้งานได้จากอุปกรณ์ที ่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ Notebook, 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Tablet ได้จากทุกที่และทุกเวลา 
4. ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ PC หรือ Mac   
5. ข้อมูลทั ้งหมดมีความปลอดภัย แม้ในกรณีที ่เกิดความเสียหายกับเครื ่อง

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ สามารถเรียกใช้งานจากเครื่องอื่นได้ทันที 
6. สามารถจัดตารางการนัดหมายได้ด้วย Calendar ที่ทุกคนในกลุ่มใช้งานร่วมกัน 
7. ใช้งาน document, spreadsheet ร่วมกัน โดยที่ทุกคนในกลุ่มสามารถเข้าใช้งาน

และแก้ไขได้พร้อมกัน 
8. ใช้งาน IM ได้ทั้ง text, voice หรือ video จากหน้าใช้งาน e-mail 
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ภาพประกอบ 4 ภาพแสดงการทำงานของ Google Apps for Education  
 

ที่มา : Bryan Mathers(2015)  
 

การใช้งานแอปพลิเคชั่น Google Apps for Education ในการทำงานร่วมกัน มีดังนี้ 
 

1.               Google Mail หรือ Gmail และ Webmail KKU  
Google Mail หรือ Gmail และ Webmail KKU คือ บริการฟรี e-mail ที่ทำงาน

บนระบบ Search Engine มีระบบการจัดเก็บที่ดี ให้พื้นที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลถึง 30GB  มีระบบ
ค้นหาตามหัวเรื่องจดหมาย ส่งไฟล์ประกอบง่าย และใช้งานง่าย และตัวกรองช่วยทำให้ข้อมูลมีระเบียบ  

 
2.         Google Calendar  

Google Calendar คือ บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google สามารถเก็บ
ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงการสร้างกำหนดการนัดหมายและกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ 
สามารถส่งข้อความเชิญ สามารถใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และค้นหาเหตุการณ์ต่างๆ ได้ 
ประโยชน์ของ Google Calendar มีดังนี้  



  59 

2.1 เป็นตัวช่วยในการจัดตารางเวลา สามารถกำหนดกิจกรรมที่จะทำลง
ไปได้ ทำให้ได้เห็นอย่างชัดเจน สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ 

2.2 เหตุการณ์ในปฏิทินสามารถกำหนดให้แจ้งเตือนทางอีเมล์ได้ หรือหาก
ไม่ต้องการให้แจ้งสามารถกำหนดได้เช่นกัน 

2.3 ส่งข้อความเชิญเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางอีเมล์ ที่สามารถกำหนดไว้
ล่วงหน้า  

2.4 ใช้ปฏิทินร่วมกันได้กับเพื่อนร่วมงาน และยังกำหนดได้ว่าจะให้ใคร
ใช้ได้หรือไม่ สามารถแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้กำลังอยู่ในสถานะใด 

2.5 สามารถใช้บริการนี้ได้ทุกแห่งที่มีอินเตอร์เน็ต สะดวกต่อการใช้งาน 
2.6 สามารถแจ้งเตือนกิจกรรมที่กาลังจะมาถึงได้ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ทำให้เรารู้กิจกรรมหรือนัดหมายได้ล่วงหน้า 
 

3.          Google Drive 
Google Drive เป็นบริการจาก Google ที่ทำให้สามารถนำไฟล์ต่างๆ เก็บไว้กับ 

Google ผ่านพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์และการสำรองข้อมูลไฟล์ที่มีความปลอดภัย สามารถใช้
ไฟล์เหล่านั้นได้จากทุกแห่ง สามารถแบ่งปันไฟล์กับคนที่ต้องการ และสามารถแก้ไขร่วมกันได้จาก
อุปกรณ์หลายประเภท เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ Tablet หรือคอมพิวเตอร์ สำหรับพื้นที่ที่ Google ให้
ใช้บริการฟรี 15 GB สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และหากต้องการพื้นที่มากขึ้น ก็สามารถซื้อพื้นพี่จัดเก็บ
ข้อมูลเพิ่มได้ แต่หากสำหรับผู้ใช้งานที่เป็น Google Apps for Education นั้นจะมีพื้นพี่จัดเก็บ
ข้อมูล 10TB   

ข้อดีของ Google Drive   
1.1 เก็บไฟล์ได้ทุกประเภท 
1.2 ดูข้อมูล แก้ไขเอกสารได้จากทุกแห่ง และทุกเวลา 
1.3 แชร์ไฟล์,โฟล์เดอร์ เพื่อทำงานร่วมกันได้ สามารถแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้ที่

กำหนดได้โดย ประยุกต์ใช้ในการสร้างเอกสารและตอบกลับความคิดเห็นในเอกสารเดียวกันเพื่อ
แบ่งปันความคิดเห็นหรือรับ ข้อเสนอแนะได้กลุ่มผู้เรียนสามารถทำกิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน
บนแฟ้มเอกสารเดียวกันได้แม้จะไม่ได้ อยู่ที่เดียวกันได้ทั้ งรูปแบบของเอกสาร ตาราง และงาน
นำเสนอ โดยเข้าถึงไฟล์จากที่ใดก็ได้ 
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2.                                          Google Documents 

Google Documents หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า Google Docs เป็นโปรแกรมจัดการ
เอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs ประกอบด้วย อีเมล์ของ Gmail และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
เพราะ Google Docs เตรียมบริการต่างๆ เช่น การพิมพ์รายงาน การทำสไลด์เพื่อนำเสนองาน
สำคัญ หรือจัดการเอกสารแบบ Spreadsheets ได้เหมือน Excel  โดยที่ Google Docs ทำงาน
เหมือน Microsoft Office แต่ทุกอย่างจะทำงานอยู่บนเว็บ สามารถทำงานได้ทันทีที่มีการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องเสียเวลาติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง หรือเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ก่อนใช้งานแต่
อย่างใด เพียงแค่เข้าไปยัง Google Docs สามารถสร้าง แก้ไข หรือเปิดอ่านเอกสารได้เลย โดยตัว
เอกสารนั้นจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google และที่สำคัญสามารถแบ่งปันการใช้งานเอกสาร
ให้กับเพื่อนเพื่อแก้ไขข้อมูลไปพร้อมๆ กัน โดยจะเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังพิมพ์อะไรในขณะนั้น 

ความสามารถของ Google Docs สามารถตอบสนองความต้องการใช้งาน
เอกสารได้อย่างสมบูรณ์แบบ  ดังนี้ 

1. สร้างเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอแบบออนไลน์ 
2. ใช้งานและทำงานร่วมกันในแบบเรียลไทม์ ดังนี้  

- เลือกคนที่ต้องการให้เข้าถึงเอกสาร โดยป้อนที่อยู่อีเมลของคนที่ต้องการ
ให้ใช้งานเอกสารที่ระบุร่วมกัน แล้วส่งคำเชิญไปให้เขาเหล่านั้น ก็สามารถใช้งานเอกสารร่วมกันได้ 

- ใช้งานร่วมกันได้ทันที ทุกคนที่เชิญให้เข้ามาแก้ไขหรือดูเอกสาร สเปรด
ชีต หรือ งานนำเสนอสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีที่เข้าสู่ระบบ 

- แก้ไขและนำเสนอร่วมกับบุคคลอื่นในแบบเรียลไทม์ สามารถดูและแก้ไข
ร่วมกันได้หลายคนในเวลาเดียวกัน  มีหน้าต่างสนทนาบนหน้าจอสำหรับการแก้ไขเอกสารและส
เปรดชีต เพื่อแสดงให้เห็นว่าใครแก้ไขอะไรและเมื่อใด 

3. จัดเก็บและจัดระเบียบงานอย่างปลอดภัย 

- แก้ไขและเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลด สามารถเข้าถึง
เอกสารสเปรดชีต และงานนำเสนอได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
และมีบราวเซอร์มาตรฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

- จัดเก็บงานได้อย่างปลอดภัย อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบออนไลน์ และการ
บันทึกอัตโนมัติ ไม่ต้องกังวลเรื ่อง Hard drive เสีย  หรือไฟดับ  เพราะข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน
เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ของ Google 
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- บันทึกและส่งออกสำเนาได้อย่างง่ายดาย สามารถบันทึกเอกสาร และส
เปรดชีตไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ DOC, XLS, CSV, ODS, ODT, PDF, RTF และ HTML 
ได้ 

- จัดระเบียบเอกสาร ค้นหาเอกสารได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดระเบียบ
เอกสารในโฟลเดอร์ต่างๆ และสามารถคัดลอกและวางเอกสารต่างๆ ลงในหลายโฟลเดอร์ได้ตามที่
ต้องการ 

4. ควบคุมว่าใครสามารถดูเอกสารได้ 

- เผยแพร่งานเป็นหน้าเว็บ สามารถเผยแพร่เอกสารแบบออนไลน์ได้ 

- ควบคุมว่าจะให้ใครเห็นหน้าเว็บได้บ้าง สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ทั่วโลก
หรือจำกัดเอกสารให้เห็นได้ในกลุ่ม หรือจะสั่งไม่ให้ใครเห็นเอกสารนั ้นเลยก็ได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถหยุดการเผยแพร่ข้อมูลได้ตลอดเวลา 

- โพสต์เอกสารขึ้นบล็อก สามารถโพสต์เอกสารลงบล็อกได้ทันที 

- เผยแพร่ภายในบริษัทหรือกลุ่ม เมื่อใช้ Google Apps จะช่วยให้ใช้งาน
เอกสาร   สเปรดชีต และงานนำเสนอที่สาคัญร่วมกันภายในบริษัทหรือกลุ่มได้ง่ายขึ้น 

โดยปัจจุบัน Google Docs มีโปรแกรมย่อยอยู่ 4 ตัว ได้แก ่
       Google Docs เป็นโปรแกรมสำหรับงานเอกสาร สามารถสร้างและ

แก้ไขข้อความบนเอกสารผ่านเบราว์เซอร์โดยที่ไม่ต้องมีซอฟต์แวร์ก็สามารถใช้งานได้  นอกจากนี้
สามารถทำงานพร้อมกันหลายๆ คนในไฟล์เดียวกันได้ และการเปลี่ยนแปลงบนเอกสารจะได้รับ
การบันทึกอัตโนมัติ 

       Google Sheet มีลักษณะการทำงานคล้ายกันกับ Microsoft Excel 
สามารถสร้างข้อมูลต่างๆ ลงไปใน Cell (เซลล์) ได้ และคำนวณสูตรต่างๆ ได้ 

 
Google Forms ใช้ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้สำหรับ

การรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถนำในการใช้งาน Google Form  ไปปรับประยุกต์ใช้
งานได้หลายรูปแบบ เช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึง
พอใจ การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน เป็นต้น 

Google Slide เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานนำเสนอ (Presentation) 
ในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกับ  Microsoft PowerPoint  มีรูปแบบที่ทันสมัย โดยผู้ใช้สามารถใส่ 
ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เพื่อเพิ่มความสวยงามและดึงดูดความน่า สนใจ
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ให้แก่ชิ้นงานนำเสนอ สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ทุกที่ทุกเวลา และสามารถ
ทำงานร่วมกับผู ้อื ่นไปพร้อมๆกันได้ รองรับการทำงานบนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือ สมาร์ทโฟน สามารถทำงานได้ โดยจะบันทึกแบบอัตโนมัติตลอดเวลา
การทำงาน  

Google Apps for Education จึงนับได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่
พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการ
ทำงานของส่วนงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ด้วยที่มีจุดเด่นหลายประการและมีแอปพลิเคชั่น
ให้เลือกใช้ได้หลากหลาย ทั้งยังมีนโยบายสนับสนุนการใช้งานจากมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนในการ
สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน 
 
ตอนที่ 6 รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การกำกับติดตามทางด้านการศึกษานั้น วิพล นาคพันธ์ (2555, ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า การกำกับ
ติดตามหมายถึงการสังเกตการณ์เป็นระยะๆ เพื่อบันทึกกิจกรรม การดำเนินการตามแผนงาน
โครงการ ด้วยกระบวนการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการอย่างเป็นระบบและมี
ความหมาย สุเทพ บุญเติม (2549, ออนไลน์) ได้วิจัยเรื่องการกำกับติดตามสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนารูปแบบการกำกับติดตามสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีขั้นตอนการกำกับติดตามที่สำคัญ 7 ขั้นตอน คือ กำหนดเป้าหมาย
และเกณฑ์ “กำหนดเป้าหมาย” จัดทำแผนกำกับติดตาม “พอใจร่วมทำแผน” จัดทีมงานกำกับ
ติดตาม “มีแกนนำพร้อมทีมงาน” ลงมือปฏิบัติกำกับติดตามตามแผน “มุ่งมั่นปฏิบัติ” ตรวจสอบผล
กำกับติดตาม “จัดตรวจสอบงานต่อเนื่อง” รายงานผลกำกับติดตาม “สรุปเรื ่องรายงาน” และ
ทบทวนการกำกับติดตาม “ทบทวนสานต่อ” 

กำพล วิลยาลัย(2557) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการกำกับติดตามการบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา
การกำกับติดตามการบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์ของสถานศึกษา (2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของ
รูปแบบการกำกับติดตามการบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์ของสถานศึกษา (3) เพื่อนำเสนอรูปแบบการ
กำกับติดตามการบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์ของสถานศึกษา และ (4) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ของรูปแบบ รูปแบบ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ (1)การกำหนดเป้าหมาย
และเกณฑ์ (2) วางแผนกำกับติดตาม (3) จัดเตรียมทีมงาน (4) ลงมือปฏิบัติตาม (5) ตรวจสอบผล

https://www.gotoknow.org/user/viphon/profile
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การปฏิบัติกับเป้าหมายและเกณฑ์ (6) รายงานผลการกำกับติดตาม และ (7) ทบทวนผลการกำกับ
ติดตาม 

วิทยา  เกริกศุกุลวณิชย์(2557) ได้ศึกษากระบวนการเชิงระบบ ในการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าองค์ประกอบของกระบวนการเชิงระบบใน
การกำกับติดตามตามนโยบายของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ความ
เป็นมืออาชีพของผู้บริหาร การปฏิบัติตามบทบาทของโรงเรียน กระบวนการจัดการข้อมูล ความ
พร้อมของทีมงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และหลักธรรมาภิบาล 

วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย (2556) กล่าวว่า องค์ประกอบของระบบกำกับติดตามและส่งเสริม
การปฏิบัติงานด้านการประเมินผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประกอบด้วย  4 องค์ประกอบหลัก แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในระบบ
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกรอบแนวคิดทฤษฏีระบบทั่วไป (General system theory) ได้แก่ ด้านปัจจัย
นำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Output) และด้านข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) 

นอกเหนือจากงานวิจัยที่ศึกษาการกำกับติดตามสถานศึกษาแล้วนั้น อีกด้านหนึ่งที่เป็น
งานวิจัยที่นำการประเมินอภิมานไปประยุกต์ใช้ในการกำกับติดตามทางการศึกษา ได้แก่ งานวิจัย
ของ ธีระชัย  เนตรถนอมศักดิ ์(2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่องการพัฒนาระบบประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาด้วยตนเองในระดับประถมศึกษา ได้ประยุกต์แนวคิดการประเมินอภิมานเชิง
ความก้าวหน้าเป็นองค์ประกอบด้านกลไกการควบคุม พงษ์ลัดดา รักณรงค์ (2555) เรื่องระบบการ
ประเมินอภิมานเพื่อการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน : การพัฒนาระบบสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบและทดลองใช้ระบบ ตลอดจนประเมินประสิทธิผลของระบบ ประสิทธิ์  พงษ์เรืองพันธุ์ 
(2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกต์วิธีการประเมินอภิมานแบบสามมิติในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบันของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

งานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยี Cloud Computing หรือ Google Apps for 
Education ที ่ได้มีการวิจัยทั ้งในประเทศและต่างประเทศเพื ่อให้เห็นถึงประโยชน์ในการนำ
เทคโนโลยี Cloud Computing มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย  

ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์(2556)  ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆกับสถาบันการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันสถาบันการศึกษามีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานที่หลากหลาย แต่การลงทุนในระบบสารสนเทศนั้นอาจ

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%D4%C2%D0%20%B6%D4%C3%BE%D1%B9%B8%D8%EC%E0%C1%B8%D5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%D1%C5%C5%C0%20%BE%D4%C3%D4%C2%D0%CA%D8%C3%C7%A7%C8&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ก่อให้เกิดข้อคำถามถึงความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ ข้อดีของระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ(Cloud 
Computing) เป็นบริการทางอินเตอร์เน็ตที ่รวบรวมทรัพยากรที่จำเป็นไว้ด้วยกันและมีการทำงานที่
ประสานกันโดยเป็นการให้บริการตั้งแต่ระดับโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure as a Service : IaaS)  การ
ให้บริการแพลทฟอร์ม(Platform as a Service : PaaS) ไปจนถึงระดับบริการด้านซอฟต์แวร์และโปรแกรม
ประยุกต์(Software as a Service : SaaS)  และระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆยังมีความยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของการประมวลผลได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการในแต่ละเหตุการณ์  
รวมถึงยังมีระบบการคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานที่แท้จริง  ทำให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้มีการนำ
ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการดำเนินการซึ่งส่งผลให้ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 

มณีร ัตน์  ภารน ันท ์  และ  พ ัลลภ  พ ิร ิยะส ุรวงศ ์ (2557)  ได ้ศ ึกษาว ิจ ัย เร ื ่ อง เว็บ
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ บน
เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ผลการศึกษาพบว่า ช่วยแก้ไขปัญหาการจัดทำเอกสาร มคอ. ที่เป็น
แบบเอกสารซึ่งมีความผิดพลาดและยากต่อการตรวจสอบ ครูอาจารย์สามารถใช้ระบบในการ
แนะนำการวางแผนการเรียนการสอนและบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลแบบออนไลน์ 
นักศึกษา ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล มคอ. ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการทำงานของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นเครื ่องมือที ่ช่วยให้การรายงานผลการดำเนินการบริหาร
หลักสูตรต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล(สกอ. สมศ.) มีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบและเข้าถึง
ข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลาท่ีมีอินเตอร์เน็ต 

อดิเรก เยาว์วงค์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 
บนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ผลการวิจัยพบว่า สามารถนำประโยชน์ของการจัดเก็บ
ข้อมูลมาใช้งานเพิ่มมากขึ้น มีข้อดีที่ว่าการทำงานต่างๆ ล้วนอยู่บนพื้นฐานของระบบอินเทอร์เน็ต 
ด้านการบริการนักศึกษา เช่น ข้อมูลด้านการเรียนการสอน, สื่อการเรียนการสอน, การแบ่งพื้นที่
สำหรับนักศึกษาให้สามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ การจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษา
ระหว่างสถานบันอุดมศึกษา เช่น ข้อมูลหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำแอพลิ
เคชั่นสำหรับสถานบันการศึกษา เช่น แอพลิเคชั่นงานบุคคล, งานด้านห้องสมุด, งานด้านพัสดุ, การ
กิจการนักศึกษา เป็นต้น 

Rasha Fouad (2014) ได้ศ ึกษาผลของการบูรณาการการเร ียนรู้  e-Learning แบบ
ร่วมมือในการทำงานร่วมกันของ Cloud Computing และเทคโนโลยี Web 2.0 ผลการวิจัยพบว่า 
Cloud Computing เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที ่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นฐาน  Cloud 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%B4%D4%E0%C3%A1%20%20%E0%C2%D2%C7%EC%C7%A7%A4%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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Computing เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการศึกษา  โดยเฉพาะการสอนโดยใช้  e-Learning ผู้สอน
และผู้เรียนมีโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว  หลายช่องทาง หลายแอพพลิเคชันตามความ
ต้องการในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร  สามารถ
เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้การทำงานระหว่างผู้สอน และผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทัศนีย์ รอดมั่นคง(2558) ได้ศึกษาเรื ่อง การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศผ่าน
คลาวด์คอมพิวติง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อ (1) สังเคราะห์กรอบ
แนวคิดการจัดการสารสนเทศผ่านคลาวด์คอมพิวติงตามกรอบ  TQF (2) พัฒนาแบบจำลองการ
จัดการสารสนเทศผ่านคลาวด์คอมพิวติง (3)  พัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศผ่านคลาวด์
คอมพิวติง (4) ศึกษาผลการใช้ระบบการจัดการสารสนเทศผ่านคลาวด์คอมพิวติง และ (5) 
ประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบ TQF โดยระบบการจัดการสารสนเทศผ่านคลาวด์คอมพวิติง 
ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบจำลอง โดยผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที ่ส ุด ระบบการจ ัดการสารสนเทศผ ่านคลาวด์คอมพิวต ิงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย (1) โมดูลการจัดการเนื้อหาเอกสาร มคอ. (2) โมดูล
ผู้ใช้งานระบบ (3) โมดูลการทำงานร่วมกัน  (4) โมดูลการเผยแพร่เอกสาร และ 5) โมดูลการสร้าง
เว็บไซต์สำหรับทำงานร่วมกัน ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบสถาปัตยกรรม
ระบบการจัดการสารสนเทศผ่านคลาวด์คอมพิวติงตามกรอบ TQF โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการใช้ระบบการจัดการสารสนเทศผ่านคลาวด์คอมพิวติง 
ขั้นตอนการทำงานของระบบ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการดำเนินงาน
ตามกรอบ TQF โดยระบบการจัดการสารสนเทศผ่านคลาวด์ คอมพิวติง ผลการประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถนำรายงานที่ได้จากระบบ ประกอบด้วย 
รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 รายงานรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายงาน
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 
5) รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) และรายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ. 7) ไปจัดทำเอกสารประกอบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รวมทั้ง
ระบบการจัดการสารสนเทศผ่านคลาวด์คอมพิวติงตามกรอบ  TQF สามารถสนับสนุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานตามกรอบ TQF ในระดับมากที่สุด 

นรังสรรค์ วิไลสกุลยง (2558) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการห้องเรียนไซเบอร์
บนระบบประมวลผลกลุ่มเมฆด้วยหลักจัดการเรียนแบบร่วมมือ มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการห้องเรียนไซเบอร์บนระบบประมวลผลกลุ่มเมฆด้วยหลักจัดการเรียนแบบ

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B7%D1%C8%B9%D5%C2%EC%20%20%C3%CD%B4%C1%D1%E8%B9%A4%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%C3%D1%A7%CA%C3%C3%A4%EC%20%20%C7%D4%E4%C5%CA%A1%D8%C5%C2%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ร่วมมือ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนผ่านห้องเรียนไซเบอร์บนระบบ
ประมวลผลกลุ่มเมฆด้วยหลักจัดการเรียนแบบร่วมมือ   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่เรียนผ่านห้องเรียนไซเบอร์บนระบบประมวลผลกลุ่มเมฆด้วยหลักจัดการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น โดยการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย    
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการจัดการ
ห้องเรียนไซเบอร์ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1. ปัจจัยนำเข้า 2. กระบวนการจัดการ
ห้องเรียนไซเบอร์ด้วยหลักจัดการเรียนแบบร่วมมือ 3. การควบคุม 4. ผลผลิต 5. ข้อมูลย้อนกลับ 
ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินรูปแบบการจัดการห้องเรียนไซเบอร์นี้ในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที ่เรียนจากรูปแบบนี้สูงกว่าห้องเรียนปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 
ความสามารถในการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี และผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบนี้อยู่ในระดับดี รูปแบบการจัดการห้องเรียนไซเบอร์จากการ
วิจัยนี้สามารถไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนกับระดับการศึกษาอ่ืนได้ 

ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ (2558) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ผา่น
กูเกิ ้ลคลาวด์คอมพิวต้ิง เพื ่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและเพื่อประเมินรูปแบบการ
เรียนแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านกูเกิ้ลคลาวด์คอมพิวต้ิง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 
ท่าน  โดยใช้แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลประเมินภาพรวมของรูปแบบมีความเหมาะสมระดับดีมาก โดยมีผลการ
ประเมินองค์ประกอบดังนี้คือ 1) ความเหมาะสมด้านการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ ระดับดีมาก        
2) ความเหมาะสมด้านกูเกิ้ลคลาวด์คอมพิวต้ิง ระดับดี 3) ความเหมาะสมการวัดประเมินผลทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับดี  และ 4) ความเหมาะสมด้านการออกแบบ ระดับดี แสดง
ว่ารูปแบบการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านกูเกิ้ลคลาวด์คอมพิวติ้งมีความเหมาะสม  นำไปใช้ในการ
เรียนการสอนได ้

ชุติมา นาคประสิทธิ์ และคณะ(2559) ได้ออกแบบและพัฒนางานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนข้อมูล รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยใช้ Cloud Computing ในการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและจัดทำ
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า งานข้อมูล

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B8%D1%AD%B8%C3%B3%EC%20%CD%C1%C3%A1%D4%A8%C0%D4%AD%E2%AD&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%AA%D8%B5%D4%C1%D2%20%B9%D2%A4%BB%C3%D0%CA%D4%B7%B8%D4%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นจะทำให้การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
บริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์ และ ณมน จีรังสุวรรณ (2559) ได้วิจัยเรื่อง การออกแบบรูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ออกแบบรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดย
เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และ 
2) ประเมินรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา วิธีการดําเนินงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การ
พัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และ 2) การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์เพื ่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 สําหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เครื่องมือที ่ใช้เป็นแบบประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี ่ยวชาญ พบว่าผลการ
ประเมินรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 แสดงว่าสามารถนํารูปแบบไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างเหมาะสม 

อังคณา จัตตามาศ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing 2) เพื่อสนับสนุนการ
ทำงานของผู้ใช้และผู้บริหาร 3) เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ เนื่องจาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันได้มีการดำเนินการตามกรอบ TQF ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในมาใช้ พบ
ปัญหาว่าบางสถาบันการศึกษาไม่มีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบของระบบสารสนเทศในการจัดการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงเกิดปัญหาในการตรวจสอบเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผล
แบบสอบถามการใช้งานระบบด้วยกลุ่มตัวอย่างมีผลการประเมินด้านรูปแบบการใช้งานอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 
4.44 ระดับคุณภาพดี ผลการประเมินด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบโปรแกรมอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 
4.18 ระดับคุณภาพดี และผลการประเมินด้านประโยชน์ของโปรแกรมสามารถเป็นแนวทางในการ
นำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอ่ืนได้ 

นิทัศน์ นิลฉวี และ วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ. (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศ
สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบนคลาวด์คอมพิวติง กรณีศึกษามหาวิทยาลัย

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B3%C1%B9%20%20%A8%D5%C3%D1%A7%CA%D8%C7%C3%C3%B3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%D1%A7%A4%B3%D2%20%A8%D1%B5%B5%D2%C1%D2%C8&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%D4%B7%D1%C8%B9%EC%20%B9%D4%C5%A9%C7%D5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ราชภัฏรำไพพรรณี งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ซึ ่งใช้กรอบแนวคิดเซนด์เฟรมเวิร์ค 3 สาหรับภาษาพีเอชพี 
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลในการพัฒนา และเลือกใช้การบริการเว็บผ่านคลาวด์คอมพิวติงของแอมะ
ซอนเว็บเซอร์วิสอีซีทู เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความไม่สามารถเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์ ที่ติดตั้งอยู่ใน
เครื่องให้บริการเว็บของมหาวิทยาลัย โดยมีวิธีการวิจัย4 ขั้นตอนได้แก่ 1) การศึกษาความเป็นไปได้ 
2) การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบระบบ 3) พัฒนาระบบ 4) การทดสอบประสิทธิภาพของ
ระบบ และได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้งาน จำนวน 10 ท่านได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 
และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 พบว่าประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดี 

วิทยา ประพิณ และ ลัดดา แพรภัทรพิศุทธิ์. (2563) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาและประยุกต์ใช้
คลาวน์คอมพิวติงในการจัดการระบบแผนการศึกษาสำหรับการปรึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
ออกแบบประยุกต์ใช้งานโปรแกรมแผ่นงานคำนวณออนไลน์เพื่อสร้างระบบแผนการศึกษาสำหรับการ
ปรึกษา โดยออกแบบให้โปรแกรมทำหน้าที่เป็นผู้รับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลการศึกษาที่เป็น
แนวทางในการวางแผนการศึกษาร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา โปรแกรมที่ใช้ เลือกใช้
โปรแกรม “สเปรดชีต” จากบริการคลาวน์คอมพิวติง ของ Google ที่มีความเสถียรภาพและความ
ยืดหยุ่นตัวกับหลายๆ ระบบปฏิบัติการจากการศึกษา ออกแบบ ประยุกต์ใช้ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน
ด้าน “การกรอกข้อมูล”ค่าเฉลี่ย 4.44 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพสูง 
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดในด้าน“การแสดงผล” ค่าเฉลี่ย 4.29 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ในเกณฑ์
ประสิทธิภาพสูง โดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย 4.38 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 สรุปได้ว่า ระบบที่
ประยุกต์สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

จากงานวิจัยเรื ่องเทคโนโลยี Cloud Computing ซึ ่งเป็นบริการที่ครอบคลุมการให้ใช้
กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆ จากผู้ให้บริการ เพื่อลดความ
ยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายคือการใช้ซอฟต์แวร์, ระบบ, และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงข้อมูล จากที่ใดก็ได้ ทุกที่ทุกเวลา การเข้าถึงได้หลายช่องทาง เพียง
มี Internet กับ Computer หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้บริการตนเองตาม
ความต้องการ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบที่ให้บริการได้โดยอัตโนมัติ สามารถใช้ทรัพยากร
ร่วมกันลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดของข้อมูล ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงาน การจัดการเรียน
การสอน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%D4%B7%C2%D2%20%BB%C3%D0%BE%D4%B3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C5%D1%B4%B4%D2%20%E1%BE%C3%C0%D1%B7%C3%BE%D4%C8%D8%B7%B8%D4%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี Cloud Computing จึงได้จ ัดหา
เทคโนโลยี Cloud Computing มาให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยนำรูปแบบบริการ Cloud 
Computing ซึ่งเป็นบริการที ่ม ีช ื ่อว่า Google Apps for Education ที ่เป็นรูปแบบของการใช ้งาน
ซอฟต์แวร์ผ่านเว็บบราวเซอร์ สามารถใช้งานเอกสาร คำนวณ และสร้าง Presentation โดยไม่ต้องติดต้ัง
ซอฟต์แวร์บนเครื่อง เข้าใช้งานบนด้วยอุปกรณ์ได้หลากหลาย เข้าใช้งานได้จากทุกสถานที่ สามารถ
แบ่งปันไฟล์งานร่วมกันกับผู้อื่น  โดยที่การประมวลผลจะทำบน Server ของ Google จึงไม่ต้องการ
เครื่องที่มีกำลังประมวลผลสูงหรือพื้นที่เก็บข้อมูลมากๆ ในการทำงาน มหาวิทยาลัยทั้งในไทยและ
ต่างประเทศหลายแห่งในปัจจุบันหันมาใช้บริการอย่าง Google Apps เพื่อเป็นการลดต้นทุน  ภาระใน
การดูแล และความยุ ่งยากไปได้มาก จึงมีผู ้สนใจทำการวิจัยเกี ่ยวกับการนำ Google Apps for 
Education ไปใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการบริหารสถาบันการศึกษา   

Google Apps for Education (Google Inc)(2014) ได ้กล ่าวไว ้ว ่า Google Apps for 
Education เป็นนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับการ 
จัดการระบบการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี สร้างการเรียนรู้แบบทำงานร่วมกันได้ทุก
ที่ทุกเวลา และทุกรูปแบบของเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  ภายใต้
การจัดเก็บ รวบรวม และบันทึกข้อมูลบนคลาวด์ ด้วย Google Drive มีการติดต่อสื่อสารผ่านทาง 
Gmail สามารถกำหนดเวลา เรียนและตารางนัดหมายร่วมกัน ได้ด้วย Google Calendar ทำ
กิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้ม เอกสารเดียวกันได้ด้วย Google docs สร้างเว็บไซต์ได้
อย่างง่ายดายผ่านทาง Google Sites สามารถใช้ Google Classroom ในการบริหารชั้นเรียน 

ไพรัชนพ วิริยวรกุล และดวงกมล โพธิ์นาค(2557) ได้ศึกษาเรื่อง Google Apps for Education 
นวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทางด้านการศึกษาโดยการ
ปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผ่านการเขียน การอ่าน และการ
สร้างเนื้อหา รวมทั้งการเก็บรวบรวมแสวงหาและการนำเสนอความรู้ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านระบบ 
Google Apps for Education เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีแอปพลิเคชั่นให้เลือกใช้ได้หลากหลาย ทั้งยังมี 
นโยบายสนับสนุนการศึกษาที่ชัดเจน เปิดให้สถาบันการศึกษาสมัครใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็น
ตัวอย่างที่ดี ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกระบบ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

ภาสกร เรืองรอง และมลชยา หวานชะเอม(2558) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยี Google 
apps ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  ผลการศึกษาพบว่า การเรียนการสอนในห้องเรียน     
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มีความจำเป็นที่จะต้องนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการจัดระบบการเรียน  เพื่อช่วย
อำนวยความสะดวก ทั้งด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 
เครื ่องมือที่น่าสนใจในการจัดการเร ียนการสอนปัจจุบัน คือ Google Apps for Education เป็น
เครื ่องมือที ่ช ่วยตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 

กนิษฐา อินธิชิต วรปภา อารีราษฎร์  และจรัญ แสนราช(2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้กูเกิลแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการแนะแนวการศึกษา สำหรับ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อ 1) สังเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้กูเกิลแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุน การ
แนะแนวการศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษา และ 2) สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
ความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์ใช้ กูเกิลแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนการแนะแนวการศึกษา 
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู ้เชี ่ยวชาญ จานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์ใช้กูเกิลแอป
พลิเคชันเพื่อสนับสนุนการแนะแนวการศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย ผลการศึกษา ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 
ความเหมาะสมของรูปแบบการประยุกต์ใช้กูเกิลแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการแนะแนวการศึกษา 
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยรวมระดับมากที่สุด ความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระดับมากที่สุด 

ชมพู แสนเสน (2561)ได้ศึกษาเรื ่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู ้ผ ่าน 
Google Apps for Education โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการในการจัดการเรียนรู้
ผ่าน Google Apps for Education 2) หาแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ผ่าน 
Google Apps for Education 3) ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ผ่าน Google 
Apps for Education โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกลุ่มเป้าหมาย  ใช้การ
สัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบสังเกต  ผลการศึกษา พบว่า  ครูมีความต้องการในการ
จัดการเรียนรู้ผ่าน Google Apps for Education ในระดับมากที่สุด และต้องการได้รับการพัฒนา ผล
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ผ่าน Google Apps for Education พบว่า ครูมีการพัฒนา
ตนเองและมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่าน Google Apps for 
Education สูงกว่าก่อนได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู ้ผ่าน Google Apps for Education 
ให้แก่นักเรียนได้ 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%AA%C1%BE%D9%20%E1%CA%B9%E0%CA%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับครู โดยการนำ Google Apps For 
Education มาใช้ กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา  ศึกษาวิจัยโดย เสรี ชะนะ, ยาใจ         
โรจนวงศ์ช ัย และคณะ(2561) เพื ่อนำเทคโนโลยีของ Google apps for Education มาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู ผลการวิจัยพบว่า 1. ความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรมโครงการ ในแต่ละประเด็นที่มีต่อการฝึกอบรม ประกอบด้วยข้อคำถาม 5 ด้าน เฉลี่ยแล้วอยู่
ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านสถานที่ 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ความพึงพอใจเฉลี่ยในด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ 4.43 อยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจ
เฉลี่ยในด้านวิทยากร 4.67 ระดับมากที่สุด และความพึงพอใจเฉลี่ยต่อความรู้ความเข้าใจ 3.64 
ระดับมาก 2. ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานและการสอนของครู เฉลี่ย 4.33 ระดับมากที่สุด 

ปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง และ อมรรัตน์ แก้วคำบ้ง(2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพ ชุดการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานผ่านระบบ Google Education ของหลักสูตร
สาขาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์พื ้นฐาน ผ่านระบบ Google Education ของหลักสูตรสาขาเคหบริบาล 
โรงเรียนพระดาบส ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้และนาระบบ Google Apps for Education มาใช้ในการ
พัฒนาชุดการสอน การประยุกต์ระบบให้บริการต่างๆ ของ Google มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ได้แก่ จีเมล์ (Gmail), ไดร์ฟ (Drive), เอกสาร (Docs), สเปรดชีต(Spread sheet), สไลด์ 
(Slides), ยูทูป (Youtube), แบบฟอร์ม (Form) ซึ่งแอปพลิเคชัน (Application) เหล่านี้สามารถใช้
บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีความสะดวก และใช้งานง่ายในทุกๆ Application สามารถนำมา
บูรณาการใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี  

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%CA%C3%D5%20%AA%D0%B9%D0&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C2%D2%E3%A8%20%E2%C3%A8%B9%C7%A7%C8%EC%AA%D1%C2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C2%D2%E3%A8%20%E2%C3%A8%B9%C7%A7%C8%EC%AA%D1%C2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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บทท่ี 3  
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing เพื่อใช้ในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตร
ที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา Research 
and Development (ทิศนา แขมมณี, 2540) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1. เพื่อศึกษา
สภาพและปัญหาการดำเนินการหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing         
3. เพื่อนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้และประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 

 
แบบแผนการรวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing ใช้วิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
(ทิศนา แขมมณี, 2540) ซึ่งมีกระบวนการวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 5 แบบแผนการวิจัยและพัฒนา 
 
การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยศึกษาความคิดเห ็นจากบุคคลที ่ เก ี ่ยวข ้อง ( Stakeholder) โดยใช ้ว ิธ ีการส ัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรที ่รับผิดชอบงานด้านการประกัน
ค ุณภ าพ ของ คณะ/หล ั กส ู ตร  และผลการประ เม ินค ุณภ าพภายในระด ับหล ักส ูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์ประกอบที ่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้ เร ียน 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.2 การ
วางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 การประเมินผู ้เรียน 5.4 ผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แล้วดำเนินการวิเคราะห์ช่องว่าง 
(Gap analysis) ดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผลที่ได้จากการ
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วิจัยระยะนี้คือ ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ  

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากระยะที่ 1 มาใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ และดำเนินการวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วัดในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ แล้วจึง
กำหนดองค์ประกอบของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
นำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ โดยนำเทคโนโลยี Cloud Computing ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้เทคโนโลยี Cloud 
Computing ที ่เป็นบริการของ Google คือ Google Apps for Education มาประยุกต์ใช ้เป็น
เครื่องมือในรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ซึ่งผลที่ได้
จากการวิจัยระยะนี้คือ รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing  และคู่มือการใช้งานรูปแบบ 

ระยะที่ 3 การนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้และประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ใน
การวิจัยระยะนี้ผู ้วิจัยได้นำรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ ที่พัฒนาขึ้นไปให้กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการ
ประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร ได้ใช้งานและประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ตามมาตรฐานการประเมิน 5 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานความเป็นไปได้ มาตรฐานความเหมาะสม มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ และมาตรฐาน
ความถูกต้อง และมาตรฐานด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  

การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing มีรายละเอียดของวิธีดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ ในแต่ละ
ระยะมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยแสดงในภาพ 6  
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ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนนิการหลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตามระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

1. การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหลักสตูรฯ 
2. การวเิคราะห์ช่องวา่ง (Gap analysis) ดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตรฯ 
 
➢ ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการกำกับติดตามหลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ 
 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตามระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร มหาวทิยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี Cloud Computing 
1. วิเคราะห์มาตรฐานและตวัชีว้ัดในการกำกับตดิตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีนฯ 
2. กำหนดองค์ประกอบของรูปแบบการกำกับตดิตามหลักสูตรฯ 
3. การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตรฯ 
4. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตรฯ 
5. การปรับปรุงรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตรฯ 
6. การนำรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตรฯ ไปทดลองใช้กับหลักสูตรนำร่อง 
7. จัดทำคู่มือการใช้รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตรฯ 
 
➢ รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ 
➢ คู่มือการใช้รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ 

 
ระยะที่ 3 การนำรูปแบบฯ ที่พฒันาขึน้ไปใช้และประเมินคุณภาพของรูปแบบฯ 

1. การจัดอบรมการใช้รูปแบบฯ 
2. การนำรูปแบบฯ ไปใช้ 
3. การพัฒนาเครื่องมือสำหรับใชใ้นการประเมินคุณภาพรูปแบบฯ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมนิคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรียนฯ 
5. วิเคราะห์คุณภาพของรูปแบบการกำกับตดิตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ 
6. สรุปผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการกำกับตดิตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีนฯ 

 
➢ รายงานผลการประเมินคุณภาพรูปแบบฯ  

 
ภาพประกอบ 6 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
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จากภาพขั้นตอนการดำเนินการวิจัย สามารถนําเสนอในรายละเอียดเชิงลึกได้ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการหลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง (Stakeholder) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  และการศึกษาเอกสารคู่มือระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 - 5.4 มีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเม ินผ ู ้ เร ียน ตามระบบประก ันค ุณภาพการศึกษาภายในระดับหล ักส ูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และการ
รวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ที่ประเมินปีการศึกษา 2561 เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ประเมิน มีการดำเนินงานดังนี้ 

1.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ 

1.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสืบค้นจากเอกสารและจากอินเตอร์เน็ต จัดทำ
ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และเก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ เครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจ ัยคือแบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ และการใช้
แบบสอบถามสภาพการดำเนินการในปัจจุบัน  

1.1.3 การว ิเคราะห์ข ้อม ูล ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ที่ประเมินปีการศึกษา 2561 โดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel   ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)  
สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย(Mean)  
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1.1.4 กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ 
- กลุ่มเป้าหมายการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนของหลักสูตร ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร 

2) ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3) บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร 

- กลุ่มเป้าหมายการใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีเลือก
แบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายการใช้แบบสอบถาม ดังต่อไปนี้ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนของหลักสูตร ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร 

2) ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3) บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียนฯ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.2 การ
วางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 การประเมินผู ้เรียน 5.4 ผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing มีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียนฯ เพื่อนำมากำหนดประเด็นสำคัญ และกิจกรรมในการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ มีการดำเนินงานดังนี้ 

1.1 วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัดในการกำกับติดตามหลักสตูร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ   เพื่อกำหนดกรอบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียนฯ มีการดำเนินงานดังนี้ 
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1.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยการสืบค้นเอกสารคู่มือต่างๆ และจากอินเตอร์เน็ต บันทึกลงแบบบันทึกข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตัวอย่างกรอบการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตาราง 4 ตัวอย่างกรอบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 

 
ตัวบ่งช้ี/
ประเด็น 

การประเมิน 

ประเด็น 
การกำกับ
ติดตาม 

ช่วง 
เวลา 

แหล่งข้อมูล/ 
กลุ่มตัวอย่าง 

 

เคร่ืองมือ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

 

แฟ้ม 
ข้อมูล 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1. การ

ออกแบบ
หลักสูตร
และสาระ
รายวิชา
ใน
หลักสูตร 

การจัดทำ
กระบวน 
การ PDCA 
และเปา้หมาย
ของการ
ออกแบบ
หลักสูตรและ
สาระรายวิชาใน
หลักสูตร  
(P-Planing) 

ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษา
ต้นและ
ภาค
การศึกษา
ปลาย 

• ผู้บันทึกข้อมูล ไดแ้ก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

• ผู้กำกับติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

โปรแกรม
การกำกับ
ติดตาม 
Microsoft 
Excel 
ทำงานผ่าน
ระบบ 
Google 
Apps 

บันทึก
ข้อมูลใน
โปรแกรม
การกำกับ
ติดตามฯ 

-วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม
การกำกับ
ติดตามฯ  
-เกณฑ์การให้
คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งช้ี
เชิงคุณภาพที่
เน้นกระบวนการ 

แฟ้ม 
ข้อมูลการ
ดำเนินงาน
การ
ออกแบบ
หลักสูตร
และสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

การนำ
กระบวนการ 
PDCA ของการ
ออกแบบ
หลักสูตรและ
สาระรายวิชาใน
หลักสูตรไป
ปฏิบัติ  
(D-Doing) 

ระหว่าง
ภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

• ผู้บันทึกข้อมูล ไดแ้ก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

• ผู้กำกับติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

โปรแกรม
การกำกับ
ติดตาม 
Microsoft 
Excel 
ทำงานผ่าน
ระบบ 
Google 
Apps 

บันทึก
ข้อมูลใน
โปรแกรม
การกำกับ
ติดตามฯ 

-วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรม
การกำกับ
ติดตามฯ  
-เกณฑ์การให้
คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมินตัวบ่งช้ี
เชิงคุณภาพที่
เน้นกระบวน 
การ 

แฟ้ม 
ข้อมูลการ
ดำเนินงาน
การ
ออกแบบ
หลักสูตร
และสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตร 
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1.2 วิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ช่วงเวลาการกำกับติดตาม ผู้ทำหน้าที่กำกับติดตาม ตัวชี้วัด 
และเกณฑ์การให้คะแนนในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ เพื่อ
กำหนดกรอบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ มีการดำเนินงาน
ดังนี้  

1.2.1 แหล่งข้อมูล/กลุ่มตัวอย่าง เอกสารตามขั้นตอนที่ 1.1 ผู้เชี ่ยวชาญด้านการ
ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

1.2.2 เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบบันทึกข้อมูลประเด็นสำคัญ 
มาตรฐานและตัวชี ้วัดในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ , 
แบบสอบถาม 

1.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์  และจากแบบสอบถาม  และ
บันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

1.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ตัวอย่าง แบบบันทึกข้อมูลประเด็นสำคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้

คะแนน  
 

ตาราง 5 แบบบันทึกข้อมูลประเด็นสำคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการให้คะแนน 
 

ลำดับ ประเด็นสำคัญในการกำกบั
ติดตาม  

ช่วงเวลาการ
กำกับติดตาม 

ผู้ทำหน้าที่
กำกับติดตาม 

เกณฑ์/ตัวชี้วดัใน
การกำกบัตดิตาม 

     
     

 
1.3 การตรวจสอบประเด็นสำคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัด และการให้คะแนนในการ

กำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  มาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นจึง
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ความเหมาะสมของประเด็นสำคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัด และ
การให้คะแนน โดยผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 5 คน ซึ ่งเป็นผู ้เชี ่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 

ภายหลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของประเด็นสำคัญ มาตรฐาน
และตัวชี้วัดในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ แล้ว นำผลการ
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ตรวจสอบประเด็นสำคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนในการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปจัดทำเป็นพิมพ์เขี ยว
รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ  

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดองค์ประกอบของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียนฯ มีการดำเนินงานดังนี้ 

2.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบกำกับติดตามฯ มีการดำเนินงานดังนี้ 
2.1.2 เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบบันทึกองค์ประกอบของ

รูปแบบการกำกับติดตามฯ 
2.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสืบค้นจากเอกสารและจากอินเตอร์เน็ต 
2.1.3 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  

2.2 สังเคราะห์ องค์ประกอบของรูปแบบการกำกับติดตามฯ 
2.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม 
2.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ และจากแบบสอบถาม  

และบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
2.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ (ฉบับร่าง) มีการดำเนินงานดังนี้ 

3.1 นำประเด็นสำคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัดในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียนฯ ที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาโปรแกรมการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ โดยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อเป็น
เครื่องมือในการกำกับติดตามฯ และพัฒนาแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลต่างๆ แบบฟอร์มการ
รายงานผลการกำกับติดตาม 

3.2 พัฒนาโปรแกรมการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ นำข้อมูลประเด็นสำคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัดในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียนฯ มาออกแบบโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ Google Apps for Education ซึ่ง
ประกอบด ้ วย  Google Mail, Google Calendar, Google Documents และ  Google Drive 
โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามฯ โดยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
นำเครื่องมือ Google Apps for Education มาให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้โดยไม่คิด
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ค่าใช้จ ่ายและมีความถูกต้องตามที ่ได้ม ีการจัดทำความร่วมมือกับ Google เมื ่อวันที ่  24 
พฤษภาคม 2555 จากภาพข่าวกิจกรรมจากเว็บไซต์ Khon Kaen University Google Apps ท่ี
เว็บไซต์  https://sites.google.com/site/kkuggappsedu/home  (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555)  
และยังมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ในฐานะที่ผู้ วิจัยเป็น
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นเวลา 16 ปี จึงได้นำเครื่องมือ Google Apps for Education 
มาใช้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียนฯ (ฉบับร่าง) โดยผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านเทคโนโลยี Cloud Computing 

4.1 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียนฯ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร โดยการสาธิตการใช้
งานโปรแกรม Microsoft Excel การกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ 
และใช้แบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ที่มีช่องแสดง
ความคิดเห็น 2 ช่อง ได้แก่ 1)ความเหมาะสมของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียนฯ 2) ความเป็นไปได้ของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียนฯ และคำถามปลายเปิด  ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น 
ส่วนข้อมูลคำถามปลายเปิดนำมาสรุปตีความและทำการปรับปรุงร่างรูปแบบการกำกับติดตาม
การหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี ่ยวชาญ  โดย
กำหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ดังนี้ 

5 หมายถึง มีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้มากที่สุด  
4 หมายถึง มีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้มาก 
3 หมายถึง มีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อย 
1 หมายถึง มีความเห็นว่ารูปแบบมีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อยที่สุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมาวิเคราะห์ข้อมูล โดย

การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ มาพิจารณา
ค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้ในแต่ละองค์ประกอบ กำหนดการแปลผลการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ  ดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อยที่สุด 

 
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียนฯ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 

5.1 ปรับปรุงรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ 
ตามผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ แล้วนำไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ตรวจสอบ
ความถูกต้องตามผลการปรับปรุงอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 6 การทดลองใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ เพื่อทดสอบคุณภาพของรูปแบบ 
1.1 นำรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ที่

พัฒนาขึ้นไปสาธิตการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตรนำร่องการใช้
รูปแบบ จำนวน 3 คน จาก 3 กลุ่มสาขาวิชา  เพื่อทดลองใช้รูปแบบ  

1.2 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตรนำร่องการใช้รูปแบบ ทดลองใช้
รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ 

1.3 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผลการทดลองใช้รูปแบบเพื่อเก็บข้อมูลปัญหาอุปสรรคที่พบใน
การใช้งานรูปแบบฯ แล้วนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำคู่มือการใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ 
ระยะที่ 3 การนำรูปแบบฯ ไปใช้และประเมินคุณภาพของรูปแบบฯ มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดอบรมการใช้รูปแบบฯ  เพื่อเตรียมการนำรูปแบบฯ ไปใช้ โดยการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการใช้รูปแบบฯ 
ให้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรประกอบด้วยวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

1.1 วางแผนการนำรูปแบบฯ ไปใช้ 
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1.2 จัดเตรียมคู่มือการใช้รูปแบบฯ โปรแกรม Microsoft Excel การกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ  แบบสอบถาม 

1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและ
วิธีการใช้รูปแบบ มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจากประชากร คือ หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีทั้งสิ้น 342 หลักสูตร คัดเลือกแบบเจาะจงจำนวน 20 หลักสูตร จาก 
3 กลุ่มสาขาวิชา เพื่อเป็นตัวแทนหลักสูตรจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา โดยแยกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกมาสามารถเป็นตัวแทนของ
ประชากรทั้งหมดได้ พิจารณาจากสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรที่มีขั้นตอน
การดำเนินงานที่เหมือนกัน ประกอบกับข้อมูลผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2561  ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลักสูตรส่วนใหญ่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 3 คะแนน ดังนั้นหลักสูตรที่คัดเลือกมาใช้ในการวิจัยจึง
สามารถเป็นตัวแทนของหลักสูตรทั้งหมด  จึงได้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยตามตารางที่ 6 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

   
ตาราง 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

ลำดับ ระดับ จำนวนหลักสูตร
ทั้งหมด 

จำนวนหลักสูตรกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(จำนวน 1 คน/1 หลักสูตร) 
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ปริญญาตรี 12 2 

บัณฑิตศึกษา 98 5 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ปริญญาตรี 41 2 

บัณฑิตศึกษา 95 5 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ปริญญาตรี 52 3 

บัณฑิตศึกษา 48 3 

รวม 342 20 
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ขั้นตอนที่ 2 การใช้รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ นำรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 20 หลักสูตรตามตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ทดลองบันทึกข้อมูล
การดำเนินงานของหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 ลงในโปรแกรม Microsoft Excel การกำกับ
ติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ 

2.2 ผู ้ทำหน้าที ่กำกับติดตามการดำเนินการหลักสูตรฯ เช่น ผู ้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ทดลองเข้าติดตามตรวจสอบการบันทึก
ข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบันทึกข้อมูลผลการกำกับติดตาม 

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพรูปแบบฯ ตาม
มาตรฐานการประเมิน 5 มาตรฐาน คือ มาตรฐานความเป็นไปได้ มาตรฐานความเหมาะสม 
มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ และมาตรฐานความถูกต้อง และมาตรฐานด้านความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ ประกอบด้วยวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

1.1 การกำหนดนิยามปฏิบัติการ และโครงสร้างของตัวแปรที่ต้องการวัด นำมา
สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรม (Table of specification) กำหนดรายละเอียดประเด็น
และสาระของตัวแปรที ่ต้องการวัดและจำนวนข้อคำถาม  โดยการสร้างเป็นตารางกำหนดข้อ
คำถามตามมาตรฐานด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็นแบบประเมินคุณภาพรูปแบบฯ จำนวน 20 ข้อ ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) ความเหมาะสมของข้อคำถาม และขอคำแนะนำเพื ่อนำมาปรับปรุงแก้ไข 
จากนั้นทำการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณา
ความสอดคล้องและความเหมาะสมของข้อคำถามรายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ความเหมาะสม
ของภาษา และนำมาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence: 
IOC)  คัดเลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป  โดยผลการพิจารณาพบว่าแบบประเมินมี
ค่า IOC ตั ้งแต่ 0.8 – 1.00 ซึ ่งผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ภายหลังจากผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบแล้วความ
สอดคล้องของมาตรฐาน และตัวชี้วัดแล้ว นำผลการตรวจสอบคัดเลือกข้อคำถามที่ผ่านเกณฑ์และ
การปรับปรุงทางภาษาไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปสร้างแบบประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

1.2  จัดทำแบบประเมินคุณภาพรูปแบบฯ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง 

และความรับผิดชอบต่อการประเมิน ของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
ทั้งนี้ ในการตอบแต่ละช่องที่กำหนดเป็นค่า 1, 2, 3, 4 และ 5 มีความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง รูปแบบการกำกับติดตามฯ มคีวามเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ ความถูกต้อง และความรับผิดชอบต่อการประเมิน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง รูปแบบการกำกับติดตามฯ มคีวามเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ ความถูกต้อง และความรับผิดชอบต่อการประเมิน อยู่ในระดับมาก 

3 หมายถึง รูปแบบการกำกับติดตามฯ มคีวามเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ ความถูกต้อง และความรับผิดชอบต่อการประเมิน อยู่ในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง รูปแบบการกำกับฯ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ ความถูกต้อง และความรับผิดชอบต่อการประเมิน อยู่ในระดับน้อย 

1 หมายถึง รูปแบบการกำกับติดตามฯ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ ความถูกต้อง และความรับผิดชอบต่อการประเมิน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลผล 
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง รูปแบบการกำกับติดตามฯ มีความเหมาะสม ความ

เป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง และความรับผิดชอบต่อการประเมิน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง รูปแบบการกำกับติดตามฯ มีความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง และความรับผิดชอบต่อการประเมิน อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง รูปแบบการกำกับติดตามฯ มีความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง และความรับผิดชอบต่อการประเมิน อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง รูปแบบการกำกับติดตามฯ มีความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง และความรับผิดชอบต่อการประเมิน อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง รูปแบบการกำกับติดตามฯ มีความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ ความเป็นประโยชน์ ความถูกต้อง และความรับผิดชอบต่อการประเมิน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพรูปแบบฯ ดำเนินการประเมิน
คุณภาพรูปแบบ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพรูปแบบฯ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์คุณภาพของรูปแบบฯ 
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบฯ ผู้วิจัยเขียนรายงานการวิจัยซึ่ง

ประกอบด้วยผลการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามฯ  ผลการทดลองใช้รูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น  
และผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบฯ เพื่อนำเสนอรูปแบบฯ 

จากรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้สรุปวิธีการวิจัยในแต่ละขั้นตอนดัง
ตารางที ่7 แสดงรายละเอียดวิธีดำเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 7 สรุปขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอน/วิธีการ
ดำเนนิการ 

 

แหลง่ข้อมูล/กลุ่ม
ตัวอยา่ง 

 

เครื่องมอืเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

หมาย
เหต ุ

 
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบัน 

1.1 การศึกษาสภาพ
และปัญหาการ
ดำเนินการในปัจจุบัน
ของการจัดการเรียน
การสอนและการ
ประเมินผู้เรียน ตาม
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
องค์ประกอบท่ี 5  
หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 
 

1.คู่มือระบบการ
ประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร 
2. กรอบ TQF 
3. ผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
องค์ประกอบท่ี 5 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
5. ผูต้รวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6 เจ้าหน้าท่ีประกัน
คุณภาพ 
8. เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
วิชาการ 

แบบบันทึก
ข้อมูล  
แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ ์
 

1. การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล โดย
การสืบค้น
จากเอกสาร
และจาก
อินเตอร์เน็ต   

2. การ
สัมภาษณ ์

3. แบบสอบถาม 
1.1.1  

ข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้
การ
วิเคราะห์
เนื้อหา 
Content 
Analysis)  
สำหรับ 
ข้อมูลเชิง
ปริมาณใช้
สถิต ิ
พื้นฐาน 
ได้แก ่
ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน/วิธีการ
ดำเนนิการ 

 

แหลง่ข้อมูล/กลุ่ม
ตัวอยา่ง 

 

เครื่องมอืเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

หมาย
เหต ุ

 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ดำเนินการในปัจจุบัน  
2.1 การวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap 
analysis) 
ดำเนินการใน
ปัจจุบันของ
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 

1. เอกสารตามข้ันตอนท่ี 
1.1 
2. ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการ
ประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร 
3. ผลการศึกษาสภาพ
การดำเนินงาน
องค์ประกอบท่ี 5  

แบบวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap 
analysis 

การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์  
แบบสอบถาม  
และบันทึกเป็น
ไฟล์ข้อมูล
คอมพิวเตอร ์
 

การวิเคราะห์
ช่องว่าง 
(Gap 
analysis  

 

ระยะที่ 2 การพฒันารูปแบบการกำกบัตดิตามการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินผู้เรยีน ตาม
ระบบประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสูตร มหาวทิยาลัยขอนแก่น โดยประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยี Cloud Computing 
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวช้ีวัดในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ เพือ่นำมากำหนดประเด็นสำคัญ และกิจกรรมในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 
1.1 วิเคราะห์
มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดในการกำกับ
ติดตามหลักสูตร 
การเรียนการสอน 
การประเมินผูเ้รียน
ฯ เพือ่นำมากำหนด
ประเด็นสำคญั และ
กิจกรรมในการ
กำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 

1. เอกสารตามระยะท่ี 1 
ข้ันตอนท่ี 1.1 
2. ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการ
ประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร 
3. ผลการศึกษาสภาพ
การดำเนินงาน
องค์ประกอบท่ี 5 
หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 
 
 

แบบบันทึก
ข้อมูลประเด็น
สำคัญ 
มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดในการ
กำกับติดตาม
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียนฯ, 
แบบวิเคราะห์
กรอบการกำกับ
ติดตาม 

การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์  และ
จาก
แบบสอบถาม  
และบันทึกเป็น
ไฟล์ข้อมูล
คอมพิวเตอร ์
 

การวิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 
ขั้นตอน/วิธีการ

ดำเนนิการ 
 

แหลง่ข้อมูล/กลุ่ม
ตัวอยา่ง 

 

เครื่องมอืเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

หมาย
เหต ุ

 
1.2 วิเคราะห์
ประเด็นสำคญั 
ช่วงเวลาการกำกับ
ติดตาม ผู้ทำหน้าท่ี
กำกับติดตาม 
ตัวช้ีวัด และเกณฑ์
การให้คะแนนในการ
กำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ เพื่อ
กำหนดกรอบการ
กำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 

1. เอกสารตามระยะท่ี 1 
ข้ันตอนท่ี 1.1 และ 1.2 
2. ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการ
ประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร 
3. ผลการศึกษาสภาพ
การดำเนินงาน
องค์ประกอบท่ี 5 
หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 
 

แบบบันทึก
ข้อมูลประเด็น
สำคัญ 
มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด และ
เกณฑ์การให้
คะแนนในการ
กำกับติดตาม
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียนฯ 

การเก็บรวบรวม
ข้อมูลท่ีได้จาก
การวิเคราะห์  
และจาก
แบบสอบถาม  
และบันทึกเป็น
ไฟล์ข้อมูล
คอมพิวเตอร ์
 

การวิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
 

 

1.3 การตรวจสอบ
ประเด็นสำคญั 
มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด และเกณฑ์
การให้คะแนนใน
การกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 

1. เอกสารตามระยะท่ี 2 
ข้ันตอนท่ี 1.1 และ 1.2 
2. ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการ
ประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร 
 

-แบบสอบถาม
การประเมิน
กรอบการกำกับ
ติดตามฯ 
-ประเด็นสำคัญ 
มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด และ
เกณฑ์การให้
คะแนนในการ
กำกับติดตามฯ 

นำกรอบการ
กำกับติดตามฯ 
และประเด็น
สำคัญ 
มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด และ
เกณฑ์การให้
คะแนนในการ
กำกับติดตามฯ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 

ข้อมูลเชิง
ปริมาณใช้
สถิต ิ
พื้นฐาน  
ข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้
การ 
วิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
analysis) 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน/วิธีการ
ดำเนนิการ 

 

แหลง่ข้อมูล/กลุ่ม
ตัวอยา่ง 

 

เครื่องมอืเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

หมาย
เหต ุ

 
ขั้นตอนที่ 2  การกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบการกำกับติดตามฯ 
2.1 วิเคราะห์  
องค์ประกอบของ
รูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร 
การเรียนการสอน 
การประเมินผูเ้รียน 

เนื้อหาสาระท่ีได้จาก
ทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

แบบบันทึก
องค์ประกอบ
ของรูปแบบการ
กำกับติดตาม 
 

การสืบค้นข้อมูล 
จากเอกสารและ
จากอินเตอร์เน็ต  

การวิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 

 

 

2.2 สังเคราะห์
องค์ประกอบของ
รูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร 
การเรียนการสอน 
การประเมินผูเ้รียน 

1. เอกสารตามข้ันตอนท่ี 
2.1 
2. ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการ
ประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร 

แบบบันทึก
ข้อมูล  
แบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ ์

การเก็บรวบรวม
ข้อมูลท่ีได้จาก
การสังเคราะห์  
และจาก
แบบสอบถาม  
และบันทึกเป้น
ไฟล์ข้อมูล
คอมพิวเตอร ์

การวิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนที ่3 การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามฯ 
3.1 นำประเด็นสำคัญ 
มาตรฐานและตัวชี้วัด
ในการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 
1 มาพัฒนาโปรแกรม
การกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ 

ข้อมูลที่ได้จากการ
กำหนดประเด็นสำคัญ 
มาตรฐานและตัวชี้วัดใน
การกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน
ฯ 

 นำประเด็นสำคัญ 
มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดในการ
กำกับติดตาม
หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 
จัดทำเป็นพิมพ์
เขียวโปรแกรมการ
กำกับติดตามฯ 

การวิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
Analysis) 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน/วิธีการ
ดำเนินการ 

 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง 

 

เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

หมาย
เหตุ 

 
3.2 พัฒนาโปรแกรม
การกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ 

ข้อมูลจากขั้นตอน
ที่ 3.1 

เครื่องมือ Google 
Mail, Google 
Calendar, Google 
Documents และ  
Google Drive 
โปรแกรม 
Microsoft Excel 

นำข้อมูลประเด็น
สำคัญ มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดในการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน มา
ออกแบบโดย
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ 
Google Mail, Google 
Calendar, Google 
Documents และ  
Google Drive 
โปรแกรม Microsoft 
Excel เพื่อเป็น
เครื่องมือในการกำกับ
ติดตามฯ  

  

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามฯ  
4.1 การตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบ
การกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การประกัน
คุณภาพ ระดับ
หลักสูตร และ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ 
สำหรับตรวจสอบ
คุณภาพรูปแบบฯ 

นำรูปแบบการกำกับ
ติดตามฯ และ
โปรแกรมการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ  ให้
ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคณุภาพ
ของรูปแบบฯ และ
ความถูกต้องของ
ข้อมูล 

ข้อมูลเชิง
ปริมาณใช้
สถิต ิ
พื้นฐาน  
สำหรับ 
ข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้
การวิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
analysis) 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 
ขั้นตอน/วิธีการ

ดำเนนิการ 
 

แหลง่ข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง 

 

เครื่องมอืเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

หมาย
เหต ุ

 
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบการกำกับติดตามฯ 

5.1 ปรับปรุงรูปแบบ
การกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ 

ผลการตรวจสอบ
คุณภาพของ
รูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร 
การเรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียนฯจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

โปรแกรม 
Microsoft Excel 
การกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 

   

ขั้นตอนที่ 6 การนำรูปแบบการกำกับติดตามฯ ไปทดลองใช้ เพือ่ทดสอบคณุภาพ 

6.1 นำรูปแบบการ
กำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ ท่ีพัฒนาข้ึน
ไปสาธิตการใช้งาน
ให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ประกันคุณภาพของ
คณะ/หลักสตูรนำ
ร่องการใช้รูปแบบ 
เพื่อทดลองใช้
รูปแบบ 

เจ้าหน้าท่ี
ประกันคุณภาพ
ของคณะ/
หลักสูตรนำร่อง
การใช้รูปแบบ 
จำนวน 3 คน 
จาก 3 กลุม่
สาขาวิชา  

โปรแกรม 
Microsoft Excel 
การกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน/วิธีการ
ดำเนนิการ 

 

แหลง่ข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง 

 

เครื่องมอืที่เก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

หมาย
เหต ุ

 
6.2 เจ้าหน้าท่ีประกัน
คุณภาพของคณะ/
หลักสูตรนำร่องการ
ใช้รูปแบบ ทดลองใช้
รูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 

เจ้าหน้าท่ีประกัน
คุณภาพของ
คณะ/หลักสตูรนำ
ร่องการใช้รูปแบบ 
จำนวน 3 คน 
จาก 3 กลุม่
สาขาวิชา 

โปรแกรม 
Microsoft Excel 
การกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 

   

6.3 ผู้วิจัยสัมภาษณ์
ผลการทดลองใช้
รูปแบบเพื่อเก็บ
ข้อมูลปัญหา
อุปสรรคท่ีพบในการ
ใช้งานรูปแบบฯ แล้ว
นำไปปรับปรุงให้
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

เจ้าหน้าท่ีประกัน
คุณภาพของ
คณะ/หลักสตูรนำ
ร่องการใช้รูปแบบ 
จำนวน 3 คน 
จาก 3 กลุม่
สาขาวิชา 

แบบบันทึกข้อมูล การสัมภาษณ ์ ข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้
การ 
วิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
analysis) 

 

ข้ันตอนท่ี 7 จัดทำคู่มือการใช้รูปแบบการกำกับตดิตามฯ 

7.1 จัดทำคู่มือการใช้
รูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 

ข้อมูลรูปแบบการ
กำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 
โปรแกรม Microsoft 
Excel การกำกับ
ติดตามหลักสูตร 
การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียนฯ 

โปรแกรม Microsoft 
Excel การกำกับ
ติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 

ขั้นตอนและวิธีการใช้
รูปแบบ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ข้ันตอน/วิธีการ
ดำเนินการ 

 

แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตัวอย่าง 

 

เคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

หมาย
เหตุ 

 
ระยะท่ี 3 การนำรูปแบบไปใช้และประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามฯ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดอบรมการใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ 
1.1 การจัดอบรมการใช้
รูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 

1. อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตร 
2. เจ้าหน้าที่
ประกันคุณภาพ 
3. เจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิชาการ 
4. ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 

1. คู่มือการใช้งาน
รูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 
2. โปรแกรม 
Microsoft Excel 
การกำกับตดิตาม
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ  

จัดอบรมการใช้
รูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ และ
โปรแกรมการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ  ให้
ผู้เกี่ยวข้องของ
รูปแบบฯ  

  

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ 
2.1 การทดลองใช้
รูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 

1. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
2. เจ้าหน้าท่ี
ประกันคุณภาพ 
3. เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
วิชาการ 
4. ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 

1. คู่มือการใช้งาน
รูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร 
การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน
ฯ 
2. โปรแกรม 
Microsoft Excel 
การกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ  
 

1. ให้
กลุ่มเป้าหมาย 
บันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรม 
Microsoft Excel  
2. ให้
กลุ่มเป้าหมาย
ติดตามตรวจสอบ
การบันทึกข้อมูล
ของหลักสูตร และ
บันทึกข้อมูลผล
การกำกับติดตาม 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน/วิธีการ
ดำเนินการ 

 

แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตัวอย่าง 

 

เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

หมาย
เหตุ 

 
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ในการประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามฯ 

3.1 พัฒนาเครื่องมือ
สำหรับใช้ในการ
ประเมินคุณภาพ
รูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 

1. มาตรฐานการ
ประเมินโครงการ 4 
มาตรฐาน 
2. ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร 
3. ผู้เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

แบบประเมิน
คุณภาพของ
รูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร 
การเรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียนฯฯ ท่ี
พัฒนาขึ้น 

 ข้อมูลเชิง
ปริมาณใช้สถิติ 
พื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) สำหรับ 
ข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้การ 
วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content 
analysis) 

 

ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับฯ 

4.1 การเก็บรวบรวม
ข้อมูลการประเมิน
คุณภาพรูปแบบการ
กำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ 

1. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. เจ้าหน้าท่ีประกัน
คุณภาพ 
3. เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
วิชาการ 
4. ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 
5. ผู้บริหารระดับ
คณะท่ีกำกับดูแล
ด้านประกันคุณภาพ 

แบบประเมิน
คุณภาพของ
รูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร 
การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน
ฯท่ีพัฒนาขึ้น 

รวบรวมแบบ
ประเมินคุณภาพ
ของรูปแบบการ
กำกับติดตาม
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียนฯ และ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลเชิงปริมาณ
ใช้สถิติ 
พื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) 
สำหรับ 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การ 
วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content 
analysis) 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน/วิธีการ
ดำเนนิการ 

 

แหลง่ข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง 

 

เครื่องมอืที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

หมาย
เหต ุ

 
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์คุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามฯ 

5.1 วิเคราะห์
คุณภาพรูปแบบการ
กำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ 

1. ข้อมูลผลการ
ประเมินคุณภาพ
รูปแบบ 
2. ผู้วิจัย 

แบบประเมิน
คุณภาพของ
รูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร 
การเรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียนฯ ท่ี
พัฒนาข้ึน 

รวบรวมแบบ
ประเมินคุณภาพ
ของรูปแบบการ
กำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 
และวิเคราะห์
ข้อมูล 

ข้อมูลเชิง
ปริมาณใช้
สถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก ่ค่าเฉลี่ย
(Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
(S.D.) สำหรับ
ข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้
การ 
วิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content 
analysis) 

 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามฯ 
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัยของการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing น้ี ผู้วิจัยนำเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ตอน แบ่ง
ตามระยะของการศึกษาและนำเสนอผลการวิจัยสอดคล้องตามลำดับของความมุ่งหมายการวิจัย  
เพื่อตอบคำถามการวิจัยในแต่ละข้อ  รายละเอียด ดังนี้  

1. ผลศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 

3. ผลการนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้และประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 

รายละเอียดของผลการวิจัยดังกล่าว  ดังต่อไปนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการ
ดำเนินการหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในขั้นตอนน้ีมีการศึกษาใน 2 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 

1. ผลการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร องค์ประกอบ
ท่ี 5  ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ วิเคราะห์
ข้อมูลจากหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 328 
หลักสูตร มีผลการประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

1.1 ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มี

หลักสูตรในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 102 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 94 หลักสูตร  กลุ ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 135 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี 43 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา  92 หลักสูตร  และกลุ ่มมนุษยศาสตร ์และ
สังคมศาสตร์ จำนวน 91 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา  94 
หลักสูตร   มีผลการประเมินคุณภาพดังตารางที่ 8  

 
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร  
 

กลุ่ม
สาขาวชิา 

ระดับ จำนวน/
ร้อยละ 

จำนวน
หลักสูตร 
ที่รับการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

ค่า 
เฉลี่ย 

S.D. 
1 

คะ
แน

น 

2 
คะ

แน
น 

3 
คะ

แน
น 

4 
คะ

แน
น 

5 
คะ

แน
น 

  

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

(จำนวน 102 
หลักสูตร) 

ปริญญาตร ี 
จำนวน 8 - 2 6 - - 2.75 0.46 
ร้อยละ   25 75   

บัณฑิต 
ศึกษา  

จำนวน 94 - 19 68 7 - 2.87 0.51 
ร้อยละ   20.21 72.34 7.45  

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

(จำนวน 135 
หลักสูตร) 

ปริญญาตร ี 
จำนวน 43 1 6 35 1 - 2.84 0.48 
ร้อยละ  2.33 13.95 81.40 2.33  

บัณฑิต 
ศึกษา  

จำนวน 92 1 27 59 5 - 2.74 0.57 

ร้อยละ  1.09 29.35 64.13 5.43  

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์
(จำนวน 91 
หลักสูตร) 

ปริญญาตร ี 
จำนวน 42 1 7 28 6 - 2.93 0.64 

ร้อยละ  2.38 16.67 66.67 14.29  

บัณฑิต 
ศึกษา  

จำนวน 49 - 14 30 5 - 2.82 0.60 

ร้อยละ  - 28.57 61.22 10.20  

 
จากผลการประเมินฯ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หลักสูตรส่วนใหญ่ใน  3 กลุ่มสาขาวิชา มี

การดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพในสาระของรายวิชาในหลักสูตร เมื่อพิจารณาจากระดับ
คะแนนการประเมิน  อยู่ในระดับ 3 คะแนน  อธิบายตามเกณฑ์การประเมิน หมายถึง หลักสูตรมี
ระบบมีกลไก(มีแผนการดำเนินการ) นำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน มีการประเมิน
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กระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 75  ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 72.34   ค่าเฉลี ่ย 2.75 และ 2.87 
ตามลำดับ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 81.40  ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อย
ละ 64.13 ค่าเฉลี่ย 2.84 และ 2.74 ตามลำดับ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญา
ตรี ร้อยละ 66.67 ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 66.67 มีคะแนนเฉลี่ย 2.93 และ 2.82 ตามลำดับ 

1.2 ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ผลการประเมินคุณภาพ มีหลักสูตรในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จำนวน 102 

หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา  94 หลักสูตร  กลุ่มวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี จำนวน 135 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 43 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 92 หลักสูตร  
และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 91 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา 94 หลักสูตร   มีผลการประเมินคุณภาพดังตารางที่ 9 
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอน

และกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

 
กลุ่มสาขาวิชา ระดับ จำนวน/

ร้อยละ 
จำนวน

หลักสูตร
ที่รับการ
ประเมิน 

5.2 การวางระบบผู้สอน 
และกระบวนการจดัการเรียน

การสอน 

ค่าเฉลี่ย S.D. 

1 
คะ

แน
น 

2 
คะ

แน
น 

3 
คะ

แน
น 

4 
คะ

แน
น 

5 
คะ

แน
น 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

(จำนวน 102 
หลักสูตร) 

ปริญญาตร ี  

จำนวน 8 - 1 6 1 - 3.00 0.53 

ร้อยละ   12.5 75 12.5   

บัณฑิต 
ศึกษา  

จำนวน 94 - 19 71 4 - 2.84 0.47 

ร้อยละ   20.21 75.53 4.26   

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

(จำนวน 135 
หลักสูตร) 

ปริญญาตร ี  

จำนวน 43 1 11 29 2 - 2.74 0.58 

ร้อยละ 2.33 25.58 67.44 4.65   

บัณฑิต 
ศึกษา  

จำนวน 92 3 24 65 - - 2.67 0.54 

ร้อยละ 3.26 26.09 70.65 -   

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์
(จำนวน 91 
หลักสูตร) 

ปริญญาตร ี  

จำนวน 42 2 7 30 3 - 2.81 0.63 

ร้อยละ 4.76 16.67 71.43 7.14   

บัณฑิต 
ศึกษา  

จำนวน 49 
- 18 25 6 - 2.76 0.66 

ร้อยละ - 36.73 51.02 12.24   

 
จากผลการประเมินฯ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หลักสูตรส่วนใหญ่ใน  3 กลุ่มสาขาวิชา 

มีการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพในเรื่องการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เมื่อพิจารณาจากระดับคะแนนการประเมินในภาพรวม มีหลักสูตรที่ได้คะแนนระดับ 
3 คะแนน  อธิบายตามเกณฑ์การประเมิน หมายถึง หลักสูตรมีระบบมีกลไก  (มีแผนการ
ดำเนินการ) นำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ และมีการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี ร้อย
ละ 75  ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 75.53  ค่าเฉลี่ย 3.00 และ 2.84 ตามลำดับ กลุ่มวิทยาศาสตร์
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เทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 67.44 ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 70.65 ค่าเฉลี่ย 2.74 และ 
2.67 ตามลำดับ กลุ ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 71.43 ระดับ
บัณฑิตศึกษา ร้อยละ 51.02 ค่าเฉลี่ย 2.81 และ 2.76 ตามลำดับ  

1.3 ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน  
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 5.3 การประเมินผู ้เรียน มีหลักสูตรในกลุ่ม

วิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 102 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
94 หลักสูตร  กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 135 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 43 หลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา 92 หลักสูตร  และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 91 หลักสูตร 
เป็นระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา  94 หลักสูตร   มีผลการประเมินคุณภาพ    
ดังตารางที่ 10 
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  5.3 การประเมินผู้เรียน  
 

กลุ่ม
สาขาวชิา 

ระดับ จำนวน/
ร้อยละ 

จำนวน
หลักสูตร
ที่รับการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ค่าเฉลี่ย S.D. 

1 
คะ

แน
น 

2 
คะ

แน
น 

3 
คะ

แน
น 

4 
คะ

แน
น 

5 
คะ

แน
น 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

(จำนวน 102 

หลักสูตร) 

ปริญญาตร ี  
จำนวน 8 - 4 4 - - 2.50 0.53 

ร้อยละ - 50 50 - - 

บัณฑิต 
ศึกษา  

จำนวน 94 1 22 67 4 - 2.79 0.53 

ร้อยละ 1.06 23.40 71.28 4.26   

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

(จำนวน 135 

หลักสูตร) 

ปริญญาตร ี  
จำนวน 43 1 15 26 1 - 2.63 0.58 

ร้อยละ 2.33 34.88 60.47 2.33   

บัณฑิต 
ศึกษา  

จำนวน 92 3 43 46 - - 2.47 0.56 

ร้อยละ 3.26 46.74 50.00 -   

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

(จำนวน 91 

หลักสูตร) 

ปริญญาตร ี  
จำนวน 42 3 14 24 1 - 2.55 0.67 

ร้อยละ 7.14 33.33 57.14 2.38   

บัณฑิต 
ศึกษา  

จำนวน 49 1 17 27 4 - 2.69 0.65 

ร้อยละ 
2.04 34.69 55.10 8.16   

 
จากผลการประเมินฯ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หลักสูตรส่วนใหญ่ใน  3 กลุ่มสาขาวิชา 

มีการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพในเรื่องการประเมินผู้เรียน  เมื่อพิจารณาจากระดับ
คะแนนการประเมินโดยพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด มีหลักสูตรที่ได้ระดับ 3 คะแนน  อธิบายตาม
เกณฑ์การประเมิน หมายถึง หลักสูตรมีระบบมีกลไก  และปฏิบัติตามกลไกนั้น มีการประเมิน
กระบวนการ ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 50 ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 67 ค่าเฉลี่ย 2.50 และ 2.79 ตามลำดับ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 60.47 ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 50.00 มี
ค่าเฉลี่ย 2.63 และ 2.47 ตามลำดับ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 
57.14 ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 55.10 ค่าเฉลี่ย 2.55 และ 2.69 ตามลำดับ 
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1.4 ต ัวบ ่งช ี ้  5.4 ผลการดำเน ินงานหลักส ูตรตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ผลการประเมินคุณภาพภายใน มีหลักสูตรในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 
102 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 94 หลักสูตร  กลุ่ม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 135 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 43 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 
92 หลักสูตร  และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 91 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 
8 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 94 หลักสูตร   มีผลการประเมินคุณภาพดังตารางที่ 11 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  5.4 ผลการดำเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
กลุ่มสาขาวิชา ระดับ จำนวน/

ร้อยละ 
จำนวน
หลกัสตูร  
ที่รับการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการ
ดำเนนิงานหลักสูตร

ตามกรอบ TQF 

ค่าเฉลี่ย S.D. 

4 
คะ

แน
น 

4.5
 ค

ะแ
นน

 

5 
คะ

แน
น 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

(จำนวน 102 
หลักสูตร) 

ปริญญาตร ี  
จำนวน 8 - 2 6 4.88 0.23 
ร้อยละ - 25 75 

บัณฑิต 
ศึกษา 

จำนวน 94 3 8 83 4.88 0.23 
ร้อยละ 3.19 8.51 88.30 

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

(จำนวน 135 
หลักสูตร) 

ปริญญาตร ี  
จำนวน 43 1 6 35 4.79 0.78 
ร้อยละ 2.33 13.95 81.40 

บัณฑิต 
ศึกษา 

จำนวน 92 2 13 73 4.69 1.03 
ร้อยละ 2.17 14.13 79.35 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์
(จำนวน 91 
หลักสูตร) 

ปริญญาตร ี 
จำนวน 42 1 5 36 4.92 0.22 
ร้อยละ 2.38 11.90 85.71 

บัณฑิต 
ศึกษา  

จำนวน 49 4 4 41 4.88 0.30 

ร้อยละ 
8.16 8.16 83.67 

 
จากผลการประเมินฯ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หลักสูตรส่วนใหญ่ใน  3 กลุ่มสาขาวิชา 

มีผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อ
พิจารณาจากระดับคะแนน มีหลักสูตรที ่ได้ระดับ 5 คะแนน  อธิบายตามเกณฑ์การประเมิน 
หมายถึง คือสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 75 ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 88.30 ค่าเฉลี่ย 4.88 และ 4.88 ตามลำดับ 
กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 81.40 ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 79.35 
ค่าเฉลี่ย 4.79 และ 4.69 ตามลำดับ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 
85.71 ระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 83.67 ค่าเฉลี่ย 4.92 และ 4.88 ตามลำดับ  
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ปัญหาการดำเนินการใน
ปัจจุบันของหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

ผู้วิจัยได้ดำเนินการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์สภาพการดำเนินการและปัญหา
ในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งเป็น 
3 กลุ่ม ดังนี้ 

2.1 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเม ินผ ู ้ เร ียน ตามระบบประก ันค ุณภาพการศึกษาภายในระดับหล ักส ูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) มีผลดังนี้ 
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

 
ที ่ ประเด็น จำนวน/ 

ร้อยละ 
ระดับการดำเนินงาน ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

1 
น้อย
ที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

1 ในการบริหารหลักสูตรท่านได้วาง
แผนการดำเนินงานการออกแบบ
หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย  การวางระบบผู ้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน ตั้งแต่ก่อน
เปิดปีการศึกษา/ภาคการศึกษา  

จำนวน 
 
 

  
4 26 10 4.15 0.58 

ร้อยละ 
  

10 65 25 

2 ในการบริหารหลักสูตรท่านได้นำ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษาที่
ผ ่ านมา มาใช ้ ในการวางแผน  
(Planning) การออกแบบหลักสูตร
และการปร ับปร ุงหล ักส ูตรให้
ทันสมัย  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

จำนวน 
 
 
 

  
7 33 

 
3.83 0.38 

ร้อยละ 
  

17.5 82.5 
 

3 ในการบริหารหลักสูตรท่านได้ระบุ
เป้าหมาย (Objective) การดำเนินการ
ในเรื่องการออกแบบหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การวาง
ระบบผู้สอน ไว้ในแผนการดำเนินงาน
ในทุกเรื่อง ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา/ภาค
การศึกษา 

จำนวน 
 
 

  
28 12 

 
3.30 0.46 

ร้อยละ 
  

70 30 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 
ที ่ ประเด็น จำนวน/ 

ร้อยละ 
ระดับการดำเนินงาน ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

1 
น้อย
ที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

4 ในการบร ิหารหลักส ูตรท ่านได้
ดำเน ินการตามแผน (Do) การ
อ อ ก แ บ บ ห ล ั ก ส ู ต ร แ ล ะ ก า ร
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน ทุกขั้นตอน 

จำนวน 
 
 

  
16 22 2 3.65 0.58 

ร้อยละ 
  

40 55 5 

5 ในการบร ิหารหลักส ูตรท ่านได้
ดำเนินการเกี ่ยวกับการออกแบบ
หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย  การวางระบบผู ้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผู ้เร ียน  ตามที่
กำหนดไว้ในปฏิทินการดำเนินงาน
ของฝ ่ ายว ิ ชาการ และปฏ ิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

จำนวน 
 
 
 

   
29 11 4.28 0.45 

ร้อยละ 
   

72.5 27.5 

6 ในการบร ิหารหล ักส ูตรท ่ านได้
ประเม ินผลการดำเน ินงานตาม
แผนการดำเนินงาน(Check/Study)ใน
เรื ่องการออกแบบหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผู ้เร ียน 
ตามท ี ่ กำหนดไว ้ ก ่ อนส ิ ้ นภาค
การศึกษาและก่อนส้ินปีการศึกษา 

จำนวน 
 
 
 
 

  
8 30 2 3.85 0.48 

ร้อยละ 
  

20 75 5 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ที ่ ประเด็น จำนวน/
ร้อยละ 

ระดับการดำเนินงาน ค่า 
เฉลี่ย 

S.D. 
1 

น้อย
ที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

7 ในการบริหารหลักสูตรท่านได้นำผล
การประเม ินฯ มาปร ับปร ุ งการ
(Action)ในเรื่องการออกแบบหลักสูตร
และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน ได้อย่างทันท่วงทีก่อนสิ ้นปี
การศึกษา/ภาคการศึกษา 

จำนวน 
 
 

 
9 29 2 

 
2.83 0.50 

ร้อยละ 
 

22.5 72.5 5 
 

8 ในการบริหารหลักสูตรท่านจัดเก็บ
ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ ในเรื่อง
การออกแบบหล ักส ูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผู ้เรียไว้
อย่างเป็นระบบ ค้นหาได้รวดเร็ว 

จำนวน 
 
 

  
16 18 6 3.75 0.71 

ร้อยละ 
  

40 45 15 

9 ในการบริหารหลักสูตรท่านสามารถ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
และบ ันท ึกข ้อม ูลรายงานการ
ประเมินลงในระบบ CHE QA Online 
ทันตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ล่วงหน้าก่อนการตรวจประเมินฯ 
อย่างน้อย 2 สัปดาห์) 

จำนวน 
 
 

 
4 23 12 1 3.25 0.67 

ร้อยละ 
 

10 57.5 30 2.5 

10 ในการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ท่านสามารถค้นหาเอกสาร/
หลักฐานประกอบการตรวจประเมินฯ 
ได้อย่างรวดเร็ว 

จำนวน 
 
 

 
1 23 16 

 
3.38 0.54 

ร้อยละ 
 

2.5 57.5 40 
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จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม สามารถวิเคราะห์ได้ตามประเด็นคำถาม ดังต่อไปนี้ 
1) ในการบริหารหลักสูตร มี 26 หลักสูตรจาก 40 หลักสูตรกลุ่มตัวอย่างที่ได้มี

การวางแผนการดำเนินงานการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตั้งแต่ก่อนเปิดปีการศึกษา/
ภาคการศึกษา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 65  คิดเป็นร้อยละ 25 ค่าเฉลี่ย 4.15 และค่า S.D. 
0.58    

2) ในการบริหารหลักสูตร มี  33 หลักสูตรจาก 40 หลักสูตรกลุ่มตัวอย่างที่ได้นำ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาใช้ในการวางแผน 
(Plan) การออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู ้เรียน อยู ่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.5 
ค่าเฉลี่ย 3.83 และค่า S.D. 0.38 

3) ในการบริหารหลักสูตร มี  28 หลักสูตรจาก 40 หลักสูตรกลุ่มตัวอย่างที่ได้ระบุ
เป้าหมาย (Objective) ในการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ไว้ในแผนการดำเนินงานใน
ทุกเรื่อง ต้ังแต่ต้นปีการศึกษา/ภาคการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 70  คิดเป็นร้อย
ละ 30 ค่าเฉลี่ย 3.30 และค่า S.D. 0.46 

4) ในการบริหารหลักสูตร มี  22 หลักสูตรจาก 40 หลักสูตรกลุ่มตัวอย่างที่ได้
ปฏิบัติตามแผน (Do) การออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ทุกขั้นตอน  อยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 55  ค่าเฉลี่ย 3.65 และค่า S.D. 0.58 

5) ในการบริหารหลักสูตรมี  29 หลักสูตรจาก 40 หลักสูตรกลุ่มตัวอย่างที่ได้
ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการ
ดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ และปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 72.5  ค่าเฉลี่ย 4.28 และค่า S.D. 0.45 

6) ในการบริหารหลักสูตรมี  30 หลักสูตรจาก 40 หลักสูตรกลุ่มตัวอย่างที่ได้
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน(Check/Study)ในเรื่องการออกแบบหลักสูตร
และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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การประเมินผู้เรียน ตามที่กำหนดไว้ก่อนสิ้นภาคการศึกษาและก่อนสิ้นปีการศึกษา  อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 75  ค่าเฉลี่ย 3.85 และค่า S.D. 0.48 

7) ในการบริหารหลักสูตรมี  29 หลักสูตรจาก 40 หลักสูตรกลุ่มตัวอย่างที่ได้นำ
ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนฯ มาปรับปรุงการดำเนินงาน(Action)ในเรื่องการออกแบบ
หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน ได้อย่างทันท่วงทีก่อนสิ้นปีการศึกษา/ภาคการศึกษา อยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 72.5  ค่าเฉลี่ย 2.83 และค่า S.D. 0.50 

8) ในการบริหารหลักสูตรมี  18 หลักสูตรจาก 40 หลักสูตรกลุ่มตัวอย่างที่ได้
จัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ ในเรื่องการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนไว้อย่างเป็น
ระบบ ค้นหาได้รวดเร็ว อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 45 ค่าเฉลี่ย 3.75 และค่า S.D. 0.71 

9) ในการบริหารหลักสูตรมี  23 หลักสูตรจาก 40 หลักสูตรกลุ ่มตัวอย่างที่
สามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินลงในระบบ CHE 
QA Online ทันตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ล่วงหน้าก่อนการตรวจประเมินฯ อย่างน้อย 2 
สัปดาห์) อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.5 ค่าเฉลี่ย 3.25 และค่า S.D. 0.67 

10) ในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มี  23 หลักสูตรจาก 40 
หลักสูตรกลุ่มตัวอย่างที่สามารถค้นหาเอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจประเมินฯ ได้อย่าง
รวดเร็ว อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.5 ค่าเฉลี่ย 3.38 และค่า S.D. 0.54 

สำหรับปัญหาท่ีพบและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้  
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ตาราง 13 ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
 
จำแนกเปน็รายด้าน ปัญหาทีพ่บ ข้อเสนอแนะแนะแนวทางแก้ไข

ปรับปรุง 

ด้านการวางแผน 

(Plan) 
- กำหนดการท่ีไม่ชดัเจน ควรมี

วางแผนล่วงหน้า หรือแจ้งหลักสตูร
แต่เนิ่นๆ 

- ประกาศแจ้งล่วงหน้า นานพอต่อการ
เตรียมตัว 

- ขาดการวางแผนและการจดัระบบ
ล่วงหน้า 

- มหาวิทยาลัยมีการอบรมให้ความรู้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม้ีทักษะ
การจดัระบบ และการวางแผนล่วงหน้า
โดยเน้นการปฏิบัติที่เข้าใจง่าย หลักการ
ไม่ยุ่งยาก และลดจำนวนการทำงาน
เอกสาร 

- มีการกระตุ้นเตือนให้กำหนดวันประชุม
ในแต่ละปีการศึกษาล่วงหน้า  

- ข้อมูลประกอบการวางแผนน้อย - การรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลไว้
ล่วงหน้า 

- เตรียมขอ้มูลให้พร้อมมากขึ้น 
ด้านการดำเนินงาน 

(Do) 

- การปฏิบัติ กับแผนอาจจะไม่ได้
ตรงกัน 

- กำกับติดตามให้หลักสูตรได้ดำเนนิการ
ตามแผนตามที่ไดก้ำหนดไว ้

- ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้
ครบถ้วน  

- กำกับติดตามให้หลักสูตรได้พยายาม
ดำเนินการตามแผน 

- ขาดการประสานงานท่ีชดัเจน - มีศูนย์รวมในการประสานงานใน
ส่วนกลางของหน่วยงานน้ันๆ 

- การจดัทำ มคอ.3 และมคอ.5 ของ
บางรายวชิา มกัจะตกเป็นภาระของ
ประธานหลักสูตร หรือผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

- มีระบบแจ้งเตือนอาจารย์ประจำวิชาให้
ดำเนินการทำ มคอ.3 ให้เสร็จก่อนเปิด
ภาคการศึกษา และทำ มคอ.5 ภายใน 
30 วัน หลังจากการส่งเกรดแล้ว 

- กำกับติดตามให้อาจารย์ประจำวชิา
ดำเนินการทำ มคอ.3  ให้เสร็จก่อนเปิด
ภาคการศึกษา และทำ มคอ.5 ภายใน 
30 วัน หลังจากการส่งเกรดแล้ว 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

จำแนกเปน็รายด้าน ปัญหาทีพ่บ ข้อเสนอแนะแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

ด้านการประเมินผล
การดำเนินงาน 

(Check) 

- ยังไม่มีระบบตรวจสอบที่งา่ยในทาง
ปฏิบัติ 

- การประเมินยังไมม่ีระบบกลางเปน็
รูปธรรม ขาดรูปแบบการประเมินใน
ทิศทางเดียวกัน รูปแบบไม่ชดัเจน 

- ขาดการตรวจสอบข้อมูลในบางส่วน 

พยายามตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน 

กำหนดรูปแบบการประเมินจาก
ส่วนกลางให้ชดัเจน เข้าใจง่าย 

 

ด้านการปรับปรุงผล
การดำเนินงาน 

(Act) 

- ขาดการนำผลการประเมินมาปรับปรุง 

- ความรับผิดชอบ และความเอาใจใส่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ความ
ร่วมมือในการปรับปรุง และการพัฒนา
ตามมติของการประชุม 

กำกับติดตามให้มีการนำผลการ
ประเมินผลการดำเนินงานมา
ปรับปรุงอย่างทันเวลา  
ควรปรับทัศคติอาจารย์ผู้ใหญ่ หรือ
กำหนดเกณฑต์่าง ๆ หรือให้บุคลากร
สายสนับสนุนมาชว่ยเหลือ เพราะ
อาจารย์คนอื่นมีภาระงานท่ีหนักมาก
พออยู่แล้ว 

จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง 

- มหาวิทยาลัยเปล่ียนแบบฟอร์มทกุปี ทำ
ให้ต้องเรียนรู้ใหม่เรื่อยๆ ขาดความ
ชำนาญและการพัฒนาทักษะการจัดทำ
รายงาน 

- ปรับข้อมูลการรายงานให้กระชับ 

 

- เป็นการทำงานซ้ำซ้อน ท้ังที่มีขอ้มูลอยู่ใน
ระบบอยู่แล้วแตต่้องมานั่งกรอกอีกรอบ  

- กำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลให้
เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและ
ติดตามผลเป็นระยะ 

- บางหน่วยงานเก็บข้อมูลไม่ครบหรือไม่
ชัดเจน 

- ควรมีระบบการจดัเก็บข้อมูล 

- เมื่อขอข้อมูลในดา้นต่างๆ ออกไป และมี
กำหนดให้ส่งกลับ แต่ไม่ได้ส่งกลับ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

- ควรมีการจดั workshop และ 
"บังคับ" ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนเขา้ร่วม เพื่อชว่ยกัน
จัดทำรายงาน 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

จำแนกเปน็รายด้าน ปัญหาทีพ่บ ข้อเสนอแนะแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

บันทึกข้อมูลรายงาน
การประเมินลงใน

ระบบ CHE QA Online 

- ไม่พบการแจง้เตือนให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบผลการดำเนินงานหลังการ
ตรวจประเมิน เพื่อให้มั่นใจวา่
ดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว 

- ช่วงกรอกข้อมูล ทุกหรือ หลาย
หลักสูตรเข้าทำพร้อมกัน ทำให้
ระบบล่มหรือช้ามาก 

- ระบบไม่เสถียร เปิดปิด เป็นเวลา 
error บ่อย 

- ควรมีการแจง้ใหก้รรมการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการดำเนินงาน 
เพื่อให้มั่นใจว่าดำเนินการทุกอยา่งเสร็จ
ส้ินแล้ว 

- ควรมีระบบจดัเก็บข้อมูลสำรอง 

ด้านอื่นๆ  การส่ือสารเกีย่วกับรูปแบบการดำเนินงาน
ที่ชัดเจน และควรส่ือสารกับผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน ไม่ใชก่ารส่งตัวแทนจัด
อบรมให้ความรู้ทกุป ี

 
จากผลการศึกษาในการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกลุ่มตัวอย่างที่

ได้มีการวางแผนการดำเนินงานการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู ้เรียน ตั ้งแต่ก่อนเปิดปี
การศึกษา/ภาคการศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยนำผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาใช้ในการวางแผน (Plan) อยู่ในระดับมาก มีเป้าหมาย (Objective) การ
ดำเนินการในเรื ่องการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยไว้ในแผนการ
ดำเนินงานในทุกเรื่อง ต้ังแต่ต้นปีการศึกษา/ภาคการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง มีการดำเนินการ
ตามแผน (Do) ทุกขั้นตอนตามที่ได้กำหนดไว้ อยู่ในระดับมาก ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในปฏิทิน
การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ และปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน(Check/Study) ตามที่กำหนดไว้ก่อนสิ้นภาคการศึกษาและก่อนสิ้นปี
การศึกษา ในระดับมาก นำผลการประเมิน มาปรับปรุงการดำเนินงาน(Action) ได้อย่างทันท่วงที
ก่อนสิ้นปีการศึกษา/ภาคการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ค้นหาได้รวดเร็ว อยู่ในระดับมาก สามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
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และบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินลงในระบบ CHE QA Online ทันตามเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำหนด(ล่วงหน้าก่อนการตรวจประเมินฯ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ และ)สามารถค้นหาเอกสาร/
หลักฐานประกอบการตรวจประเมินฯ ได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับปานกลาง  

ผลการจากสัมภาษณ์เพิ่มเติมประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า มีปัญหาด้านกำหนดการที่ไม่ชัดเจน ควรมีวางแผนล่วงหน้า 
หรือแจ้งหลักสูตรแต่เนิ่นๆ  ในการวางแผนมีข้อมูลประกอบการวางแผนน้อย การปฏิบัติกับแผน
อาจจะไม่ได้ตรงกันหรือไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ครบถ้วน การจัดทำ มคอ.3 และมคอ.5 
ของบางรายวิชา มักจะตกเป็นภาระของประธานหลักสูตร หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเมื่อขอข้อมูล
ในด้านต่างๆ ออกไป และมีกำหนดให้ส่งกลับแต่ไม่ได้ส่งกลับภายในเวลาที่กำหนด  ไม่มีความ
ชำนาญและทักษะการทำรายงาน  จากปัญหาและอุปสรรคที่พบ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุง ได้แก่ ต้องการให้ประกาศแจ้งกำหนดการดำเนินงาน
ล่วงหน้า  มหาวิทยาลัยมีการอบรมให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีทักษะการจัดระบบ 
และการวางแผนล่วงหน้าโดยเน้นการปฏิบัติที่เข้าใจง่าย หลักการไม่ยุ่งยาก และลดจำนวนการ
ทำงานเอกสาร  ในด้านข้อมูลประกอบการดำเนินงานควรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลไว้ล่วงหน้า 
เตรียมข้อมูลให้พร้อมมากขึ ้น ควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบจัดเก็บข้อมูลสำรอง 
นอกจากนี้เห็นว่าควรมีการกำกับติดตามให้หลักสูตรได้ดำเนินการตามแผน และปรับปรุงได้
ทันเวลา มีระบบแจ้งเตือนอาจารย์ประจำวิชาให้ดำเนินการทำ มคอ.3 ให้เสร็จก่อนเปิดภาค
การศึกษา และทำ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังจากการส่งเกรดแล้ว หรือแจ้งเตือนให้ดำเนินการใน
ขั้นตอนต่างๆ  ด้านการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยควรปรับข้อมูลการรายงาน
ให้กระชับ กำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันและมีการติดตามผลเป็นระยะ 

2.2 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู ้เร ียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) มี
ผลดังนี้ 
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ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียนฯ (ผู้ตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

 
ที ่ ประเด็น จำนวน/

ร้อยละ 
ระดับการดำเนินงาน ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

1 
น้อย
ที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

1 
  

ในการตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสูตรท่านได้
ดำเนินการตรวจประเมินฯ 
ตามวงจรคุณภาพ PDCA  

จำนวน 
 

      2 28 4.93 
  

0.25 

ร้อยละ       6.67 93.33 

2 
  

ในการตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสูตรท่านได้
พิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ในปีการศกึษาที่
ผ่านมา เพื่อตรวจสอบการ
วางแผนการดำเนินงานของ
หลักสูตร 

จำนวน 
 
 

    5 10 15 4.33 
  

0.76 

ร้อยละ     16.67 33.33 50.00 

3 
  

ในการตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสูตรท่านได้
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบจากระบบ CHE 
QA Online ได้อยา่งสะดวก 
เอกสารมคีวามถกูต้อง 
ครบถ้วน 

จำนวน 
 
 

  10 17 3   2.77 
  

0.63 

ร้อยละ   33.33 56.67 10.00   

4 
  

ในการตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสูตรท่านได้
ตรวจประเมินผ่านระบบ 
CHE QA Online ได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็วครบถ้วน 

จำนวน 
 
 

  9 16     2.53 
  

0.51 

ร้อยละ   46.67 53.33     

 



  116 

ตาราง 14 (ต่อ) 

ที ่ ประเด็น จำนวน/
ร้อยละ 

ระดับการดำเนินงาน ค่า 
เฉลี่ย 

S.D
. 1 

น้อย
ที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

5 
  

ในการตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสูตรท่าน
สามารถบันทกึผลการ
ประเมิน และส่งรายงานผล
การประเมินได้อย่างสะดวก 
รวดเรว็ ถูกต้อง 

จำนวน 
 
 

  15 15     2.50 
  

0.51 

ร้อยละ   50.00 50.00      

6 
  

ในการตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสูตร การ
ดำเนินงานในตวับ่งชี้ทีเ่ป็น
ประเภทกระบวนการเป็นไป
ตามทีเ่กณฑก์ารประเมิน
กำหนด หลักสูตรดำเนินการ
ครบตามวงจร PDCA 

จำนวน 
 

  5 18 6 1 3.10 
  

0.71 

ร้อยละ   16.67 60.00 20.00 3.33  

 
  

ในการตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสูตร การ
ดำเนินงานในตวับ่งชี้ทีเ่ป็น
ประเภทผลลัพธ์เป็นไป
ตามทีเ่กณฑก์ารประเมิน
กำหนด 

จำนวน 
 

    19 10 1 3.40 
  

0.56 

ร้อยละ     63.33 33.33 3.33  

8 

ในการตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสูตรท่านไดใ้ห้
คำแนะนำการดำเนินงาน 
แต่หลักสูตรไม่สามารถนำไป
แก้ไขการดำเนินงานไดใ้นปี
การศึกษาที่ประเมิน 

จำนวน     13 11 6 3.77  0.77 

  ร้อยละ     43.33 36.67 20.00 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ที ่ ประเด็น จำนวน/
ร้อยละ 

ระดับการดำเนินงาน ค่า 
เฉลี่ย 

S.D. 

1 
น้อย
ที่สุด 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

9 
  

หลังจากการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร
ท่านได้ติดตามการ
ดำเนินงานของหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องในปี
การศึกษาต่อไป 

จำนวน 
 

1 13 16     2.50 
  

0.57 

ร้อยละ 3.33 43.33 53.33     

10 
  

หลังการตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสูตรท่านได้
นำแนวปฏิบัติที่ดีทีค่้นพบ
จากการตรวจประเมินมา
ถ่ายทอดหรือแนะนำให้
หลักสูตรอื่นได้เป็นแนว
ทางการดำเนินงาน 

จำนวน 
 

  7 19 4   2.90 
  

0.61 

ร้อยละ   23.33 63.33 13.33   

 
จากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม สามารถวิเคราะห์ได้ตามประเด็นคำถาม ดังต่อไปนี้ 

1) ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร มีผู้ตรวจประเมินฯ จำนวน 28 คนจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน ที่ได้ดำเนินการตรวจประเมินฯ ตามวงจรคุณภาพ PDCA อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 93.33 ค่าเฉลี่ย 4.93 และค่า S.D. 0.25 

2) ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร มีผู้ตรวจประเมินฯ จำนวน 15 คนจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน ที่ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา เพื่อตรวจสอบการวางแผนการดำเนินงานของหลักสูตร อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 
ค่าเฉลี่ย 4.33 และค่า S.D. 0.76 

3) ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร มีผู้ตรวจประเมินฯ จำนวน 17 คนจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน ที่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบจากระบบ CHE QA Online ได้อย่าง
สะดวก ครบถ้วน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.67 ค่าเฉลี่ย 2.77 และค่า S.D. 0.63 
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4) ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร มีผู้ตรวจประเมินฯ จำนวน 16 คนจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน ที่ได้ตรวจประเมินผ่านระบบ CHE QA Online ได้อย่างสะดวก รวดเร็วครบถ้วน 
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.33 ค่าเฉลี่ย 2.53 และค่า S.D. 0.51 

5) ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร มีผู้ตรวจประเมินฯ จำนวน 15 คนจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน ที่สามารถบันทึกผลการประเมิน และส่งรายงานผลการประเมินได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50 ค่าเฉลี่ย 2.50 และค่า S.D. 0.51 

6) ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร มีผู้ตรวจประเมินฯ จำนวน 18 คนจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน ที่เห็นว่าการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่เป็นประเภทกระบวนการเป็นไปตามที่เกณฑ์
การประเมินกำหนด หลักสูตรดำเนินการครบตามวงจร PDCA  อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 60 ค่าเฉลี่ย 3.10 และค่า S.D. 0.71 

7) ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร มีผู้ตรวจประเมินฯ จำนวน 19 คนจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน ที่เห็นว่าการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่เป็นประเภทผลลัพธ์เป็นไปตามที่เกณฑ์การ
ประเมินกำหนด  อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.33 ค่าเฉลี่ย 3.40 และค่า S.D. 0.56 

8) ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร มีผู้ตรวจประเมินฯ จำนวน 13 คนจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน ที่ได้ให้คำแนะนำการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่เป็นประเภทกระบวนการ และผลลัพธ์ 
แต่หลักสูตรไม่สามารถนำไปแก้ไขการดำเนินงานได้ในปีการศึกษาที่ประเมิน  อยู่ในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 43.33  ค่าเฉลี่ย 3.77 และค่า S.D. 0.77 

9) หลังจากการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร มีผู้ตรวจประเมินฯ จำนวน 16 คน
จากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ที่ได้ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา
ต่อไป อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.33  ค่าเฉลี่ย 2.50 และค่า S.D. 0.57 

10) หลังการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร มีผู้ตรวจประเมินฯ จำนวน 19 คนจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน ที่นำแนวปฏิบัติที่ดีที่ค้นพบจากการตรวจประเมินมาถ่ายทอดหรือแนะนำให้หลักสูตรอ่ืน
ได้เป็นแนวทางการดำเนินงาน ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.33  ค่าเฉลี่ย 2.90 และค่า S.D. 0.61 

สำหรับปัญหาท่ีพบและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตาราง 15 ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง (ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

 

จำแนกเปน็
รายด้าน 

ปัญหาทีพ่บ ข้อเสนอแนะแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ด้านการ
วางแผน 
(Plan) 

- หลักสูตรไม่ได้นำผลการประเมินมา
วางแผนพัฒนาอย่างชัดเจน โดยใช้
ข้อมูลท่ีเป็นรูปธรรม 

- ควรนำผลการทบทวนผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรมาวางแผน และกำหนดตัวชีว้ัด
ความสำเรจ็อยา่งชัดเจน 

- หากมีการนำผลการประเมินคุณภาพในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา นำมาเป็นขอ้มูลในการจดัทำแผนการ
ดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาการดำเนินงานได้ถกูต้อง 

- การกำหนดตวัชีว้ัดยงัไม่ชดัเจน  - ควรนำผลการทบทวนผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรมากำหนดตวัชีว้ัดความสำเร็จอย่างชดัเจน 

- ปัญหาการเขียน ไม่เป็นกระบวนการ 
PDCA 

- การอบรมให้ความรู้แก่หลักสูตรเพิ่มเติม 
- อบรมหรือจัดใหม้ีที่ปรึกษา 

ด้านการ
ดำเนินงาน 

(Do) 

- เมื่อการวางแผนไม่ชดัเจนจึงให้การ
ดำเนินงานก็ขาดความชัดเจนดว้ย 
และขาดการมีส่วนร่วมของอาจารย์  

- ควรวางแผนให้ชัดเจน โดยการมส่ีวนร่วม 
- สร้างระบบแผนและตารางการทำงานให้ชดัเจน   

- เป็นการรวบรวมผลจากข้อมูลทีม่ี
เท่านั้นไม่ได้ตดิตามผลการทำงาน
อย่างแท้จริง และโดยมากไม่ค่อยทำ
ตามแผนงานท่ีวางไว ้

- ควรดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานท่ีได้
วางแผนไว ้

- ขาดการอธิบายผลการปฏิบัติตามที่
หลักสูตรออกแบบ รวมทั้งไมม่ีการ
เขียนอธิบาย PLO 

- การอบรมให้ความรู้แก่หลักสูตรเพิ่มเติม 
 

- ในระหวา่งการดำเนินงานไม่มกีาร
ตรวจสอบเป็นระยะ 

- ต้องมกีารตรวจสอบระหวา่งการดำเนินการ โดย
ให้หลักสูตรอื่นเป็นบัดดีก้ัน 

- ไม่ได้ดำเนินการตามที่ไดว้างแผนไว้ - กำกับตดิตามให้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว ้
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ตาราง 15 (ต่อ) 

 

จำแนกเปน็
รายด้าน 

ปัญหาทีพ่บ ข้อเสนอแนะแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

ด้านการ
ประเมินผลการ

ดำเนินงาน 
(Check) 

- ส่วนมากมีเพยีง do แต่ไม่ค่อยพบว่ามี
การดำเนินการถงี C  

- การตรวจสอบ มักเป็นกิจกรรมยอ่ย 
ไม่ได้เป็นระบบใหญ ่

- หากมกีระบวนการติดตามการดำเนินงาน
ในแต่ละชว่งจะชว่ยให้เกดิการปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินการได้ดียิง่ขึ้น 

 

ด้านการ
ปรับปรุงผลการ

ดำเนินงาน 
(Act) 

- ไม่ได้นำประเด็นสำคัญมาปรับปรุง 
- ไม่ค่อยพบวา่แต่ละข้อเขียนถงึ act  
- โดยมากพบข้อความ จะปรับปรุงในปี

ต่อไป  
- ไม่มีการเขียนแผนการปรับปรุงทีช่ัดเจน 
- ไม่สามารถปรับปรุงผลการดำเนนิงาน

ได้ 
- เป็นปรับปรุงย่อยๆ ซึง่อาจไม่ส่งผลต่อ

คุณภาพของหลักสูตร 

- ควรพิจารณาปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ง 
- ควรนำประเด็นสำคัญมากปรับปรุงและ

ประเมินผลลัพธ์ให้ชัดเจน 
- หากมกีารตดิตามผลการปรับปรุงการ

ดำเนินการอยา่งต่อเนื่องจะทำใหเ้กิดการ
พัฒนาการดำเนินการของหลักสตูรได้ดี
ยิ่งขึ้น 

จัดทำรายงาน
การประเมิน

ตนเอง 

- ให้เจา้หน้าทีด่ำเนินการ ผู้เขยีนมกัเป็น
เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้มีหนา้ที่ในการเรยีนการ
สอน 

- มักพบความลา้ชา้ในการส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง จากหลักสูตร และข้อมูล
ผิดพลาด 

- การเขยีนยังไม่สะท้อนกระบวนการ 
PDCA การตั้งเป้าหมายไม่ทา้ทาย 

 

- เน้นย้ำให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลง
มือเขียนเองให้มากที่สุด 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควร
ดำเนินการเองหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด
และใส่ใจ 

- อบรมทั้งการเขียนรายงาน และ อบรม
ผู้ตรวจประเมินเพราะเป็นผลสะท้อนซึ่งกัน
และกัน 

- การทำ SAR จะมีประโยชนม์ากหาก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะได้อ่าน รวมไปถึง
รายงานผลการประเมินฯ (Feedback 
Report ดูได้จากส่วนบทสรุปของผู้บริหาร) 
เพราะผู้บริหารจะได้ทราบสภาพการ
ดำเนินงานและปัญหาในการดำเนินงาน 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

จำแนกเปน็ราย
ด้าน 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

บันทึกข้อมูลรายงาน
การประเมินลงใน
ระบบ CHE QA 

Online 

- ระบบไม่คล่องตัว ตอ้งกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน 
- ระบบล่ม ข้อมูลหาย ต้องกรอกใหม่ หรือ

กรอกไม่ได้ตามช่วงเวลาการดำเนินการ
สอนจริง ทำให้งานสะสม ตอ้งมากรอก
ข้อมูลยอ้นหลัง ใช้เวลานานและอาจเกิด
ข้อผิดพลาดจากการกรอกงานจำนวนมาก 

- ไม่พบการแจ้งเตือนให้กรรมการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการดำเนินงานหลัง
การตรวจประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่า
ดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว 

- ขาดความชำนาญในการใช้โปรแกรม 

- ปรับปรุงให้ระบบเป็นอัตโนมัติมากข้ึน 
- ระบบให้สเถียร 
- หากมีการบันทึกด้วยเจ้าหน้าท่ี ควรมี

การแจ้งให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้อง
ทราบผลการดำเนินงาน เพื่อให้มัน่ใจ
ว่าดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแลว้ 

- ผู้ประเมินพัฒนาศักยภาพในการใช้
โปรแกรม 

 

ด้านอื่นๆ - การให้ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินแต่ละปี
ไม่เหมือนกัน ความเข้มงวดของผูป้ระเมิน
ไม่เหมือนกัน เช่น บางปีให้ 3 คะแนน การ
ประเมินผลเช่นน้ีเป็นการสร้างภาพการ
รับรู้ว่า "ทำหรือไม่ทำ ปรับเปลี่ยนหรือไม่
ปรับเปลี่ยนก็ได้ผลการประเมินท่ีไม่
แตกต่างกัน" ทำให้ขาดแรงจูงใจในการ
พัฒนา นอกจากน้ี ความร่วมมือรว่มใจกัน
ในสาขาวิชาหรือหลักสูตรก็เป็นปัจจัย
สำคัญในการพัฒนาเน่ืองจาก อาจารย์
บางท่านอาจไม่มีแรงจูงใจหรือไม่ให้ความ
ร่วมมือในการดำเนินการ 

- การรายงานผลการประเมินคุณภาพให้
ผู้บริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัย
ได้รับทราบ จะช่วยให้ทราบสภาพการ
ดำเนินงานและปัญหาในการ
ดำเนินงาน เพื่อจะได้นำไปสู่การ
สนับสนุนและแก้ไขปัญหา 

 
ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมินผู้เรียนฯ จากผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร พบว่า ในการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร มีผู ้ตรวจประเมินฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินฯ  ตามวงจรคุณภาพ 
PDCA โดยได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
เพื่อตรวจสอบการวางแผนการดำเนินงานของหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด ในการตรวจประเมิน
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ได้ตรวจประเมินผ่านระบบ CHE QA Online การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ การบันทึก
ผลการประเมิน และส่งรายงานผลการประเมินได้ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วครบถ้วน สามารถ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ผู้ตรวจประเมินฯ เห็นว่า หลักสูตรดำเนินการครบตามวงจร PDCA  ในตัวบ่งชี้ที่
เป็นประเภทผลลัพธ์เป็นไปตามที่เกณฑ์การประเมินกำหนด อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อตรวจ
ประเมินฯ แล้ว ให้คำแนะนำการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่เป็นประเภทกระบวนการ และผลลัพธ์ แต่
หลักสูตรไม่สามารถนำไปแก้ไขการดำเนินงานได้ในปีการศึกษาที่ประเมิน  อยู่ในระดับปานกลาง มี
การติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป และนำแนวปฏิบัติที่ดีที่
ค้นพบจากการตรวจประเมินมาถ่ายทอดหรือแนะนำให้หลักสูตรอื่นได้เป็นแนวทางการดำเนนิงาน 
อยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการจากสัมภาษณ์เพิ่มเติมประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการตรวจประเมินฯ 
ผู ้ตรวจประเมินฯ ให้ความเห็นว่า  ด้านการวางแผน หลักสูตรไม่ได้นำผลการประเมินฯ ในปี
การศึกษาที่แล้วมาวางแผนพัฒนาอย่างชัดเจนโดยใช้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรม ไม่ได้นำประเด็นสำคัญ
มาปรับปรุงและการกำหนดตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจน  การตั้งเป้าหมายไม่ท้าทาย   ปัญหาการเขียน ไม่
เป็นกระบวนการ PDCA เมื่อการวางแผนไม่ชัดเจนจึงให้การปฏิบัติตามแผนขาดความชัดเจนด้วย 
ไม่มีการตรวจสอบเป็นระยะ  ไม่ได้ทำตามที่ได้วางแผนไว้ ขาดการอธิบายผลการดำเนินงานตามที่
หลักสูตรออกแบบ ส่วนใหญ่เป็นการรวบรวมผลจากข้อมูลที่มีเท่านั้นไม่ได้ติดตามผลการทำงาน
อย่างแท้จริง และโดยมากไม่ค่อยทำตามแผนงานที่วางไว้  แต่ไม่ค่อยพบว่ามีการดำเนินการถึง
ขั้นตอนการประเมินกระบวนการ   หรือเป็นการการตรวจสอบกิจกรรมย่อยไม่ได้เป็นระบบใหญ่ 
และไม่ค่อยพบว่ามีการดำเนินการถึงขั้นตอนการนำผลการประเมินกระบวนการไปปรับปรุง ไม่พบ
การเขียนแผนการปรับปรุงที่ชัดเจน  โดยมากพบข้อความจะปรับปรุงในปีต่อไป  นอกจากนี้ยังพบ
ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของอาจารย์ สำหรับปัญหาการจัดทำรายงานการประเมินตนเองพบว่ามี
บางหลักสูตรให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ผู้เขียนมักเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการเรียนการสอน  
และมักพบความล้าช้าในการส่งรายงานการประเมินตนเองจากหลักสูตร และปัญหาข้อมูล
ผิดพลาดไม่ครบถ้วน ปัญหาด้านการใช้งานระบบ CHE QA Online ในการตรวจประเมินพบว่า
ระบบไม่คล่องตัว ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน  บ่อยครั้งระหว่างการใช้งานระบบล่ม ข้อมูลที่บันทึกไว้
สูญหายต้องกรอกใหม่ หรือกรอกไม่ได้ตามช่วงเวลาการประเมินฯ ต้องมากรอกข้อมูลย้อนหลัง ใช้
เวลานานและอาจเกิดข้อผิดพลาดจากการกรอกงานจำนวนมาก เมื่อตรวจประเมินฯ เสร็จสิ้นแล้ว
ไม่พบการแจ้งเตือนให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องทราบผลการดำเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
เพื่อให้มั่นใจว่าดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว 
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จากปัญหาที่ผู้ประเมินฯ ได้สะท้อนให้เห็นดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ตรวจประเมินฯ เสนอ
แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง  เริ่มตั้งแต่การวางแผนควรนำผลการประเมินคุณภาพในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา นำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนและตัวชี้วัดอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาการดำเนินงานได้ถูกต้อง โดยให้อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนด้วย เมื่อวางแผนการดำเนินการไว้แล้วควรปฏิบัติตาม
แผนการดำเนินงานที่ได้วางแผนไว้ ต้องมีการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการหรือกำกับติดตาม
ให้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ในแต่ละช่วงอย่างต่อเนื ่องจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น  ควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่หลักสูตรเพิ่มเติมในเรื่องการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง หรือการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ นอกจากนี้การจัดให้มี
ที่ปรึกษาอาจช่วยให้หลักสูตรสามารถดำเนินการตามระบบได้ดีขึ้น  ด้านการเขียนรายงานการะ
ประเมินตนเองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรดำเนินการเองหรือควบคุมอย่างใกล้ชิดและใสใ่จ  
เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้วควรมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพให้ผู้บริหารระดับคณะและ
มหาวิทยาลัยได้รับทราบ จะช่วยให้ทราบสภาพการดำเนินงานและปัญหาในการดำเนินงาน เพื่อ
จะได้นำไปสู่การสนับสนุนและแก้ไขปัญหา 

1.3 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู ้ เร ียนตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักส ูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/
หลักสูตร) มีผลดังนี้ 
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของ
คณะ/หลักสูตร) 

 
ที ่ ประเด็น จำนวน/

ร้อยละ 
ระดับการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ย S.D. 

1 

น้อย
ที่สุด 

2 

น้อย 

3 

ปาน
กลาง 

4 

มาก 

5 

มาก
ที่สุด 

1 ในการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรท่านได้แจง้
แผนการดำเนินงานให้หลักสูตร
รับทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มปี
การศึกษา 

จำนวน 
 

    10 11 5 3.81 0.75 

ร้อยละ     38.46 42.31 19.23 

2 ในการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรท่านได้
จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และส่ง
หลักสูตรรับทราบล่วงหน้าก่อน
เริ่มปีการศึกษา 

จำนวน 
 
 

    6 19 1 3.81 0.49 

ร้อยละ     23.08 73.08 3.85 

3 ในการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรท่านได้
ติดตามการดำเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตรเป็นระยะ  
ตามทีก่ำหนดไว ้

จำนวน 
 

    17 9   3.35 0.49 

ร้อยละ     65.38 34.62   

4 ในการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรท่านได้
รายงานผลการตดิตาม ให้
ผู้บริหารรับทราบเป็นระยะ  

จำนวน 
 

    18 8   3.31 0.47 

ร้อยละ     69.23 30.77   
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 
ที ่ ประเด็น จำนวน/

ร้อยละ 
ระดับการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ย S.D. 

1 

น้อย
ที่สุด 

2 

น้อย 

3 

ปาน
กลาง 

4 

มาก 

5 

มาก
ที่สุด 

5 ในการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรท่านได้
แจ้งเตือนการดำเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตรให้
หลักสูตรรับทราบและ
ดำเนินการเป็นระยะ 

จำนวน 
 

  12 14     2.54 0.51 

ร้อยละ   46.15 53.85     

6 ในการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรท่านได้
ร่วมแก้ปัญหาการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพของหลักสูตรให้
หลักสูตรได้อย่างทันเวลาและมี
ความถูกต้อง 

จำนวน 
 

  5 21     2.81 0.40 

ร้อยละ   19.23 80.77     

7 ในการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรท่าน
สามารถแนะนำการใช้งาน
ระบบ CHE QA Online ได้ 

จำนวน 
 

    4 19 3 3.96 0.53 

ร้อยละ     15.38 73.08 11.54 

8 ในการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร ทา่น
จัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบ ค้นหา
ได้รวดเรว็ 

จำนวน 
 

  2 21 3   3.04 0.45 

ร้อยละ   7.69 80.77 11.54   
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ที ่ ประเด็น จำนวน/
ร้อยละ 

ระดับการดำเนินงาน ค่าเฉลี่
ย 

S.D. 

1 

น้อย
ที่สุด 

2 

น้อย 

3 

ปาน
กลา
ง 

4 

มาก 

5 

มาก
ที่สุด 

9 ในการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร ทา่น
สามารถสนับสนุนการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง 
ตามเวลาทีม่หาวิทยาลัย
กำหนด (ล่วงหน้าก่อนการ
ตรวจประเมินฯ อยา่งน้อย 2 

สัปดาห์) 

จำนวน 
 

  2 18 6   3.15 0.54 

ร้อยละ   7.69 69.23 23.08   

10 ในการสนับสนุนการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร ทา่น
สามารถค้นหาเอกสาร/
หลักฐานประกอบการตรวจ
ประเมินฯ ได้อย่างรวดเรว็  

จำนวน 
 

  3 18 5   3.08 0.56 

ร้อยละ   11.54 69.23 19.23   

 
ข้อมูลจากแบบสอบถาม สามารถวิเคราะห์ได้ตามประเด็นคำถาม ดังต่อไปนี้ 

1) ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตรจำนวน 11 หลักสูตรจาก 26 คนในกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้มีการ
กำหนดแผนการดำเนินงานและแจ้งให้หลักสูตรรับทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มปีการศึกษา อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 42.31  ค่าเฉลี่ย 3.81 และค่า S.D. 0.75 

2) ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตรจำนวน 19 หลักสูตรจาก 26 คนในกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้
จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร แบบฟอร์มที ่เกี ่ยวข้อง และส่งหลักสูตรรับทราบล่วงหน้าก่อนเริ ่มปี
การศึกษา อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.08  ค่าเฉลี่ย 3.81 และค่า S.D. 0.49 

3) ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตรจำนวน 17 หลักสูตรจาก 26 คนในกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้
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ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรเป็นระยะ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
65.38  ค่าเฉลี่ย 3.35 และค่า S.D. 0.49   

4) ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตรจำนวน 18 หลักสูตรจาก 26 คนในกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ผู้บริหารรับทราบเป็นระยะ
ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 69.23  ค่าเฉลี่ย 3.31 
และค่า S.D. 0.47   

5) ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตรจำนวน 14 หลักสูตรจาก 26 คนในกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้แจ้ง
เตือนการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรให้หลักสูตรรับทราบและดำเนินการเป็นระยะ
ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.85  ค่าเฉลี่ย 2.54 
และค่า S.D. 0.51 

6) ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตรจำนวน 21 หลักสูตรจาก 26 คนในกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้ร่วม
แก้ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรให้หลักสูตรได้อย่างทันเวลาและมีความ
ถูกต้อง อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 80.77  ค่าเฉลี่ย 2.81 และค่า S.D. 0.40 

7) ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตรจำนวน 19 หลักสูตรจาก 26 คนในกลุ่มตัวอย่าง ที่แนะนำ
การใช้งานระบบ CHE QA Online ได้ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.08  ค่าเฉลี่ย 3.96 และ
ค่า S.D. 0.50 

8) ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตรจำนวน 21 หลักสูตรจาก 26 คนในกลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จัดเก็บ
ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบ ค้นหาได้รวดเร็ว อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น 
ร้อยละ 80.77  ค่าเฉลี่ย 3.04 และค่า S.D. 0.45 

9) ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตรจำนวน 18 หลักสูตรจาก 26 คนในกลุ่มตัวอย่าง ที่สามารถ
สนับสนุนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองทันตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ล่วงหน้าก่อน
การตรวจประเมินฯ อย่างน้อย 2 สัปดาห์)   อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 69.23  มีค่าเฉลี่ย 
3.15 และค่า S.D. 0.54 
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10) ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ด้านการประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตรจำนวน 18 หลักสูตรจาก 26 คนในกลุ่มตัวอย่าง ที่
สามารถค้นหาเอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจประเมินฯ ได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 69.23  มีค่าเฉลี่ย 3.08 และค่า S.D. 0.56 

ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู ้เรียนฯ จากบุคลากรที ่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/
หลักสูตร พบว่า ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
การประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร ได้มีแจ้งแผนการดำเนินงานให้หลักสูตรรับทราบล่วงหน้า
ก่อนเริ่มปีการศึกษา ได้จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และส่งหลักสูตรรับทราบ
ล่วงหน้าก่อนเริ่มปีการศึกษา อยู่ในระดับมาก สำหรับการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรเป็นระยะตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และรายงานผลการติดตามการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ผู้บริหารรับทราบเป็นระยะตามแผนการดำเนินงานที่
กำหนดไว้ มีการแจ้งเตือนการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรให้หลักสูตรรับทราบและ
ดำเนินการเป็นระยะตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และร่วมแก้ปัญหาการดำเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตรให้หลักสูตรได้อย่างทันเวลาและมีความถูกต้อง อยู่ในระดับปานกลาง 
บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร สามารถแนะนำการใช้งาน
ระบบ CHE QA Online ได้ อยู่ในระดับมาก แต่ในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้
อย่างเป็นระบบ ค้นหาได้รวดเร็ว สามารถสนับสนุนการจัดทำรายงานการประเมินตนเองทันตาม
เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ล่วงหน้าก่อนการตรวจประเมินฯ อย่างน้อย 2 สัปดาห์) สามารถ
ค้นหาเอกสาร/หลักฐานประกอบการตรวจประเมินฯ ได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับปานกลาง  

ผลการจากสัมภาษณ์เพิ่มเติมประเด็นปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไข บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร มีความเห็นว่า 
อยากให้มหาวิทยาลัยมีการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรเป็นระยะใน
ระหว่างปีการศึกษา  รวมถึงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร อยากให้มีการ
รวบรวมข้อมูลเป็นระยะ มีระบบฐานข้อมูลไว้สำหรับจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากระบบ CHE  QA 
Online เปิด-ปิดเป็นเวลา ไม่ได้เปิดให้บันทึกข้อมูลได้ตลอดปีการศึกษา เมื่อต้องบันทึกพร้อมกันใน
ช่วงเวลาเดียวกัน บ่อยครั้งระหว่างการใช้งานระบบล่ม ข้อมูลที่บันทึกไว้สูญหายต้องกรอกใหม่ 
อาจเกิดข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลจำนวนมาก ในการตรวจประเมินฯ ทางระบบ CHE  QA 
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Online พบว่าระบบไม่คล่องตัว หรือระบบล่ม ทำให้สืบค้นข้อมูลประกอบการประเมินฯ ที่บันนทึก
ไว้ในระบบ CHE  QA Online ไม่ได้  

3. ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) การดำเนินงานในปัจจุบันของหลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 5 โดยได้นำผลจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ในองค์ประกอบที่ 5 และผลจาก
การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบัน โดยการสอบถามและสัมภาษณ์จาก
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร และบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร มาใช้ในการ
วิเคราะห์ช่องว่างการดำเนินการ ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 17 
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ตาราง 17 ผลวิเคราะห์ช่องว่างดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ (Gap analysis) 

 
ตัวบ่งชี้/กิจกรม การ

ดำเนินการ 
การดำเนินการที่มีอยู่

แล้ว 
 

แนวทางการ
ดำเนินการ

เพิ่มเติม/ทำใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่
มี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
การจัดทำกระบวนการ 
PDCA กำหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
  

/  - มีการจัดทำ
กระบวนการ PDCA 
มีการกำหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
(Objective) แสดงให้
เห็นขั้นตอนในการ
ดำเนินงาน แต่ยังไม่
มีการตรวจสอบ
กระบวนการ PDCA 
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
(Objective)  

มีการตรวจสอบ
กระบวนการ PDCA 
การกำหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
(Objective) 
ขั้นตอนในการ
ดำเนินงาน ตั้งแต่
ต้นปีการศึกษา และ
ต้นภาคการศึกษา
ต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย 

- ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ผู้กำกับติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 (P-Planning) 
- มีการกำหนด

วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการ
ดำเนินงาน 

- มีการแสดงขั้นตอนใน
การดำเนินงาน 

  - การจัดทำแผนมี
กำหนดการท่ีไม่
ชัดเจน ควรมี
วางแผนล่วงหน้า 
หรือแจ้งหลักสูตรให้
ทราบแต่เน่ินๆ 

- ประเด็นหลักสูตร
ไม่ได้นำผลการ
ประเมินมาวางแผน
พัฒนาอย่างชัดเจน 
และการกำหนด
ตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจน 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี/้กิจกรม การ
ดำเนนิการ 

การดำเนนิการที่มี
อยูแ่ล้ว 

 

แนวทางการ
ดำเนนิการ

เพิ่มเติม/ทำใหม ่

ผู้รับผดิชอบ 
 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่
มี 

การนำกระบวนการ 
PDCA ไปปฏิบัติ      
(D-Doing) 

- มีการนำข้ันตอนท่ี
กำหนดไว้ไปสู่การ
ปฏิบัติ (ปฏิบัตอิย่างไร
, ใครเป็นผู้ปฏิบัติ) 

- แสดงกิจกรรมท่ี
ดำเนินการและผลที่
เกิดจากการได้ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีกำหนด
ไว ้

/  มีการจัดทำ
กระบวนการ PDCA มี
การกำหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย (Objective) 
และมีการนำข้ันตอนท่ี
กำหนดไว้ไปสู่การ
ปฏิบัติ  และยังไม่มี
การติดตามตรวจสอบ
การนำกระบวนการ 
PDCA ไปปฏิบัติอย่าง
เปน็รูปธรรม 

มีการติดตาม
ตรวจสอบการนำ
ข้ันตอนท่ีกำหนด
ไว้ไปสู่การปฏิบัติ 
ในระหว่างภาค
การศึกษาต้นและ
ปลาย(กำหนดการ
เข้าติดตามเป็นไป
ตามกระบวนการ 
PDCA ท่ีหลักสูตร
กำหนด) 

- ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ผู้กำกับติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การประเมิน
กระบวนการ PDCA   
(C-Check) 

- มีการประเมิน
กระบวนการ (ใครเป็น
ผู้ประเมิน, มีวธิีการ
ประเมินอย่างไร, ผล
จากการประเมิน) 

- แสดงให้เห็นถึงผลจาก
การประเมิน
กระบวนการ 

/  มีการจัดทำ
กระบวนการ PDCA มี
การกำหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย (Objective) 
มีข้ันตอนในการ
ดำเนินงาน และมีการ
นำข้ันตอนท่ีกำหนดไว้
ไปสู่การปฏิบัติ แต่ใน
ข้ันตอนการประเมิน
กระบวนการยังไม่
ครอบคลุมทุก
กระบวนการ  หรอืยัง
ไม่เห็นผลจากการ
ประเมินกระบวนการ 

มีการติดตาม
ตรวจสอบใน
ข้ันตอนการ
ประเมิน
กระบวนการ 
รวมถึงผลท่ีได้จาก
การประเมิน ใน
ระหว่างภาค
การศึกษาต้นและ
ปลาย(กำหนดการ
เข้าติดตามเป็นไป
ตามกระบวนการ 
PDCA ท่ีหลักสูตร
กำหนด) 

- ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ผู้กำกับติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตรมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี/้กิจกรม การ
ดำเนนิการ 

การดำเนนิการที่มี
อยูแ่ล้ว 

 

แนวทางการ
ดำเนนิการ

เพิ่มเติม/ทำใหม ่

ผู้รับผดิชอบ 
 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่
มี 

การนำผลการประเมิน 
PDCA ไปปรับปรุง    
(A-Action) 

- มีการนำเอาผลหรือ
ปัญหาท่ีพบจากการ
ประเมินไปปรับปรุง 
(ใครเป็นผู้ปรับปรุง, 
ปรับปรุงอย่างไร) 

- แสดงให้เห็นถึง
ตัวอย่างในการ
ปรับปรุง 

/  มีการจัดทำ
กระบวนการ PDCA มี
การกำหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย (Objective) 
มีข้ันตอนในการ
ดำเนินงาน และมีการ
นำข้ันตอนท่ีกำหนดไว้
ไปสู่การปฏิบัติ มีการ
ประเมินกระบวนการ
ยังไม่ครอบคลุมทุก
กระบวนการ  หรอืยัง
ไม่เห็นผลจากการ
ประเมินกระบวนการ 
การนำเอาผลหรือ
ปัญหาท่ีพบจากการ
ประเมินไปปรับปรุงยัง
ไม่ครบถ้วนทุก
กระบวนการ และยังไม่
เห็นผลจากการ
ปรับปรุง 

มีการติดตาม
ตรวจสอบใน
ข้ันตอนการ
ประเมิน
กระบวนการ โดย
แสดงให้เห็นถึง
การกำหนดผู้ทำ
หน้าท่ีประเมิน 
วิธีการประเมิน 
รวมถึงผลท่ีได้จาก
การประเมิน 
เพิ่มกระบวนการ
ในการติดตามการ
นำหรือปัญหาท่ี
พบจากการ
ประเมินไป
ปรับปรุง ใน
ระหว่างภาค
การศึกษาต้นและ
ปลาย(กำหนดการ
เข้าติดตามเป็นไป
ตามกระบวนการ 
PDCA ท่ีหลักสูตร
กำหนด 

- ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ผู้กำกับติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี/้กิจกรม การ
ดำเนนิการ 

การดำเนนิการที่มี
อยูแ่ล้ว 

 

แนวทางการ
ดำเนนิการ

เพิ่มเติม/ทำใหม ่

ผู้รับผดิชอบ 
 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่มี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
การจัดทำกระบวนการ 
PDCA และกำหนด
เป้าหมาย 

 

  มีการจัดทำ
กระบวนการ PDCA มี
การกำหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย (Objective) 
แสดงให้เห็นข้ันตอนใน
การดำเนินงาน แต่ยัง
ไม่มีการตรวจสอบ
กระบวนการ PDCA 
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย (Objective)  
 

มีการตรวจสอบ
กระบวนการ 
PDCA การ
กำหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
(Objective) 
ข้ันตอนในการ
ดำเนินงาน ตั้งแต่
ต้นปีการศึกษา 
และต้นภาค
การศึกษาต้น/ภาค
การศึกษาปลาย 

- ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ผู้กำกับติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การนำกระบวนการ 
PDCA ไปปฏิบัติ      
 (D-Doing) 

- มีการนำข้ันตอนท่ี
กำหนดไว้ไปสู่การ
ปฏิบัติ (ปฏิบัตอิย่างไร
, ใครเป็นผู้ปฏิบัติ) 

- แสดงกิจกรรมท่ี
ดำเนินการและผลที่
เกิดจากการได้ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีกำหนด
ไว ้

/  มีการจัดทำกระบวนการ 
PDCA มีการกำหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย (Objective) มี
ข้ันตอนในการดำเนินงาน 
และมีการนำข้ันตอนท่ี
กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ  
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุก
กระบวนการ  และยังไม่มี
การติดตามตรวจสอบการ
นำกระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

มีการติดตาม
ตรวจสอบการนำ
ข้ันตอนท่ีกำหนด
ไว้ไปสู่การปฏิบัติ 
ในระหว่างภาค
การศึกษาต้นและ
ปลาย(กำหนดการ
เข้าติดตามเป็นไป
ตามกระบวนการ 
PDCA ท่ีหลักสูตร
กำหนด) 
 

- ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ผู้กำกับติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี/้กิจกรม การ
ดำเนนิการ 

การดำเนนิการที่มี
อยูแ่ล้ว 

 

แนวทางการ
ดำเนนิการ

เพิ่มเติม/ทำใหม ่

ผู้รับผดิชอบ 
 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่
มี 

การประเมิน
กระบวนการ PDCA   
(C-Check) 

- มีการประเมิน
กระบวนการ (ใครเป็น
ผู้ประเมิน, มีวธิีการ
ประเมินอย่างไร, ผล
จากการประเมิน) 

- แสดงให้เห็นถึงผลจาก
การประเมิน
กระบวนการ 

/  มีการจัดทำ
กระบวนการ PDCA มี
การกำหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
(Objective) มีข้ันตอน
ในการดำเนินงาน และ
มีการนำข้ันตอนท่ี
กำหนดไว้ไปสู่การ
ปฏิบัติ แต่ในข้ันตอน
การประเมิน
กระบวนการยังไม่
ครอบคลุมทุก
กระบวนการ  หรอืยัง
ไม่เห็นผลจากการ
ประเมินกระบวนการ 

มีการติดตาม
ตรวจสอบใน
ข้ันตอนการ
ประเมิน
กระบวนการ โดย
แสดงให้เห็นถึงการ
กำหนดผู้ทำหน้าท่ี
ประเมิน วธิีการ
ประเมิน รวมถึงผล
ท่ีได้จากการ
ประเมิน ในระหว่าง
ภาคการศึกษาต้น
และปลาย
(กำหนดการเข้า
ติดตามเป็นไปตาม
กระบวนการ 
PDCA ท่ีหลักสูตร
กำหนด) 

- ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ผู้กำกับติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี/้กิจกรม การ
ดำเนนิการ 

การดำเนนิการที่มี
อยูแ่ล้ว 

 

แนวทางการ
ดำเนนิการ

เพิ่มเติม/ทำใหม ่

ผู้รับผดิชอบ 
 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่
มี 

การนำผลการ
ประเมิน PDCA ไป
ปรับปรุง (A-Action) 

- มีการนำเอาผลหรือ
ปัญหาท่ีพบจากการ
ประเมินไปปรับปรุง 
(ใครเป็นผู้ปรับปรุง, 
ปรับปรุงอย่างไร) 

- แสดงให้เห็นถึง
ตัวอย่างในการ
ปรับปรุง 

/  มีการจัดทำ
กระบวนการ PDCA 
มีการกำหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
(Objective) มี
ข้ันตอนในการ
ดำเนินงาน และมี
การนำข้ันตอนท่ี
กำหนดไว้ไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการประเมิน
กระบวนการยังไม่
ครอบคลุมทุก
กระบวนการ  หรอืยัง
ไม่เห็นผลจากการ
ประเมินกระบวนการ 
การนำเอาผลหรือ
ปัญหาท่ีพบจากการ
ประเมินไปปรับปรุง
ยังไมค่รบถ้วนทุก
กระบวนการ และยัง
ไม่เห็นผลจากการ
ปรับปรุง 

มีการติดตาม
ตรวจสอบใน
ข้ันตอนการ
ประเมิน
กระบวนการ เพิ่ม
กระบวนการในการ
ติดตามการนำหรือ
ปัญหาท่ีพบจาก
การประเมินไป
ปรับปรุง ใน
ระหว่างภาค
การศึกษาต้นและ
ปลาย 

- ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ผู้กำกับติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี/้กิจกรม การ
ดำเนนิการ 

การดำเนนิการที่มีอยู่
แล้ว 

 

แนวทางการ
ดำเนนิการ

เพิ่มเติม/ทำใหม ่

ผู้รับผดิชอบ 
 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่
มี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 การประเมนิผู้เรยีน 

การจัดทำกระบวนการ 
PDCA และกำหนด
เป้าหมาย 
(P-Planning) 

- มีการกำหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการ
ดำเนินงาน 

มีการแสดงขั้นตอนใน
การดำเนินงาน 

/  มีการจัดทำ
กระบวนการ PDCA มี
การกำหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย (Objective) 
แสดงให้เห็นข้ันตอนใน
การดำเนินงาน แต่ยัง
ไม่มีการตรวจสอบ
กระบวนการ PDCA 
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย (Objective)  
 

มีการตรวจสอบ
กระบวนการ PDCA 
การกำหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย (Objective) 
ข้ันตอนในการ
ดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นปี
การศึกษา และต้น
ภาคการศึกษาต้น/
ภาคการศึกษาปลาย 

- ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ผู้กำกับติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การนำกระบวนการ 
PDCA ไปปฏิบัติ      
(D-Doing) 

- มีการนำขั้นตอนท่ี
กำหนดไว้ไปสู่การ
ปฏิบัติ (ปฏิบัติอย่างไร, 
ใครเป็นผู้ปฏิบัติ) 

- แสดงกิจกรรมที่
ดำเนินการและผลท่ี
เกิดจากการได้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนท่ีกำหนด
ไว้ 

/  มีการจัดทำกระบวนการ 
PDCA มีการกำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
(Objective) มีขั้นตอนใน
การดำเนินงาน และมีการ
นำขั้นตอนท่ีกำหนดไว้ไปสู่
การปฏิบัติ  แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกกระบวนการ  
และยังไม่มีการติดตาม
ตรวจสอบการนำ
กระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัติ 

มีการติดตามการนำ
ขั้นตอนไปสู่การ
ปฏิบัติ ในระหว่าง
ภาคการศึกษาต้น
และปลาย
(กำหนดการเข้า
ติดตามเป็นไปตาม
กระบวนการ PDCA 
ท่ีหลักสูตรกำหนด) 
 

- ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ผู้กำกับติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้/กิจกรม การ
ดำเนินการ 

การดำเนินการที่มีอยู่
แล้ว 

 

แนวทางการดำเนินการ
เพิ่มเติม/ทำใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่
มี 

การประเมิน
กระบวนการ 
PDCA   
(C-Check) 

- มีการประเมิน
กระบวนการ (ใคร
เป็นผู้ประเมิน, มี
วิธีการประเมิน
อย่างไร, ผลจาก
การประเมิน) 

- แสดงให้เห็นถึงผล
จากการประเมิน
กระบวนการ 

/  มีการจัดทำกระบวนการ 
PDCA มีการกำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
(Objective) มีขั้นตอนใน
การดำเนินงาน และมีการ
นำขั้นตอนท่ีกำหนดไว้ไปสู่
การปฏิบัติ แต่ในขั้นตอน
การประเมินกระบวนการ
ยังไม่ครอบคลุมทุก
กระบวนการ  หรือยังไม่
เห็นผลจากการประเมิน
กระบวนการ 

มีการติดตามตรวจสอบใน
ขั้นตอนการประเมิน
กระบวนการ โดยแสดงให้
เห็นถึงการกำหนดผู้ทำหน้าท่ี
ประเมิน วิธีการประเมิน 
รวมถึงผลที่ได้จากการ
ประเมิน ในระหว่างภาค
การศึกษาต้นและปลาย 

- ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ผู้กำกับติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การนำผลการ
ประเมิน PDCA ไป
ปรับปรุง           
(A-Action) 

- มีการนำเอาผล
หรือปัญหาท่ีพบ
จากการประเมินไป
ปรับปรุง (ใครเป็น 
ผู้ปรับปรุง, 
ปรับปรุงอย่างไร) 

- แสดงให้เห็นถึง
ตัวอย่างในการ
ปรับปรุง 

/  มีการจัดทำกระบวนการ 
PDCA มีการกำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
(Objective) มีขั้นตอนในการ
ดำเนินงาน และมีการนำ
ขั้นตอนท่ีกำหนดไว้ไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการประเมิน
กระบวนการยังไม่ครอบคลุม
ทุกกระบวนการ  หรือยังไม่
เห็นผลจากการประเมิน
กระบวนการ การนำเอาผล
หรือปัญหาท่ีพบจากการ
ประเมินไปปรับปรุงยังไม่
ครบถ้วนทุกกระบวนการ และ
ยังไม่เห็นผลจากการปรับปรุง 

มีการติดตามตรวจสอบใน
ขั้นตอนการประเมิน
กระบวนการ โดยแสดงให้
เห็นถึงการกำหนดผู้ทำ
หน้าท่ีประเมิน วิธีการ
ประเมิน รวมถึงผลที่ได้จาก
การประเมิน 
เพิ่มกระบวนการในการ
ติดตามการนำหรือปัญหาท่ี
พบจากการประเมินไป
ปรับปรุง ในระหว่างภาค
การศึกษาต้นและปลาย 

- ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ผู้กำกับติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  



  138 

ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้/กิจกรม การ
ดำเนินการ 

การดำเนินการที่มีอยู่
แล้ว 

 

แนวทางการ
ดำเนินการเพิ่มเติม/

ทำใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มีอยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่มี 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80  มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร  โดยมี
ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

(1) แผนการประชุมของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

(2) จำนวนครั้งในการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

(3) จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีเข้า
ร่วมประชุม 

(4) ประเด็นการประชุมและ
รายงานการประชุม
เกี่ยวข้องกับการวางแผน 
การติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานของ
หลักสูตร 

/  หลักสูตรได้จัดให้มีการ
ประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร ไม่
พบว่ามีการกำกับติดตาม
ให้ดำเนินการตามประเด็น
ต่างๆ ในระหว่างปี
การศึกษา  รวมถึงการ
กำกับติดตามให้มีการ
ประชุมเพื่อวางแผน และ
ทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

 

การกำกับติดตามให้
หลักสูตรได้ประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร  ตามประเด็น
พิจารณา ดังน้ี 
(1) แผนการประชุมของ

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

(2) จำนวนครั้งในการ
ประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

(3) จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท่ีเข้าร่วม
ประชุม 

(4) ประเด็นการประชุม
และรายงานการ
ประชุมเกี่ยวข้อง
กับการวางแผน 
การติดตาม และ
ทบทวนการ
ดำเนินงานของ
หลักสูตร 

- ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ผู้กำกับติดตาม 
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี
ประกันคุณภาพ
ของคณะ 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี/้กิจกรม การ
ดำเนนิการ 

การดำเนนิการที่มีอยู่
แล้ว 

 

แนวทางการ
ดำเนนิการเพิ่มเติม/

ทำใหม ่

ผู้รับผดิชอบ 
 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่มี 

-     โดยติดตามเป็นระยะ 
ดังน้ี 
- 2 สัปดาห์ก่อนเปิด
ภาคการศึกษาต้น
และปลาย 
- 2 สัปดาห์หลังสอบ
กลางภาคการศึกษา
ต้นและปลาย 

- 2 สัปดาห์หลังสอบ
ปลายภาคการศึกษา
ต้นและปลาย 

 

2. มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ท่ีสอดคลอ้งกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  โดย
มีประเด็นพิจารณา ดังน้ี 
(1) มคอ.2  ท่ีผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร และ
สภามหาวิทยาลัย/สกอ. 
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรม ี
มคอ.1 ควรมีการสอบถาม
เพิ่มเติม 

/  มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา รวมถึงมีการ
ทบทวนปรับปรุง มคอ.2 
ให้เป็นปัจจุบัน 

เพิ่มข้ันตอนการ
ติดตามการจัดทำ
รายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกับ
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 
รวมถึงมีการทบทวน
ปรับปรุง มคอ.2 ให้
เป็นปัจจุบัน 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
วิชาการของ
คณะ 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

- ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพ
ภายใน ระดับ
หลักสูตร 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี/้กิจกรม การ
ดำเนนิการ 

การดำเนนิการ 
ที่มีอยูแ่ล้ว 

 

แนวทางการ
ดำเนนิการเพิ่มเติม/

ทำใหม ่

ผู้รับผดิชอบ 
 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่มี 

3. มีรายละเอียดของ
รายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา  
 

/  มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาไม่
ครบทุกรายวิชา  และ
บางรายวิชายังขาด
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน 

เพิ่มข้ันตอนการ
ติดตามตรวจสอบการ
จัดทำรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา  ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน โดย
การติดตามเป็นระยะ
ในระหว่างปีการศึกษา 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
วิชาการของ
คณะ 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

- ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี/้กิจกรม การ
ดำเนนิการ 

การดำเนนิการที่มีอยู่
แล้ว 

 

แนวทางการ
ดำเนนิการ

เพิ่มเติม/ทำใหม ่

ผู้รับผดิชอบ 
 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่มี 

4. จัดทำรายงานผล
การดำเนินการของ
รายวิชา และรายงาน
ผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา  
 

/  มีการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ในบาง
รายวิชาไม่ได้ดำเนินการ
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา และ
บางรายวิชายังขาดความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

เพิ่มข้ันตอนการ
ติดตามตรวจสอบ
การจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินการ
ของรายวิชา และ
รายงานผลการ
ดำเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา  ให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 
โดยการติดตามเป็น
ระยะในระหว่างปี
การศึกษา 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
วิชาการ 
ของคณะ 

- รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี/้กิจกรม การ
ดำเนนิการ 

การดำเนนิการที่มีอยู่
แล้ว 

 

แนวทางการ
ดำเนนิการ

เพิ่มเติม/ทำใหม ่

ผู้รับผดิชอบ 
 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่มี 

5. จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา  
 

/  มีการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา แต่ยังขาดความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เอกสาร
ประกอบการตรวจประเมิน 
ยังขาดการจัดเก็บท่ีเป็น
ระบบ 

เพิ่มข้ันตอนการ
ติดตามตรวจสอบ
การจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 โดย
การติดตามเป็น
ระยะในระหว่างปี
การศึกษาหรือเมื่อ
สิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิด
สอนให้เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าใน
การประเมินตนเอง
และการจัดเก็บ
เอกสาร
ประกอบการ
ประเมินต่างๆ 

- เจ้าหน้าท่ี
ประกนั
คุณภาพของ
คณะ 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

- รองคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

- ผู้ตรวจ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน ระดับ
หลักสูตร 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้/กิจกรม การ
ดำเนินการ 

การดำเนินการ 
ที่มีอยู่แล้ว 

 

แนวทางการ
ดำเนินการเพิ่มเติม/

ทำใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่มี 

6.มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา  
 

/  มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท่ีกำหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 
บางหลักสูตรไม่ครบ
อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอน  
และวิธีการในการทวน
สอบยังไม่เป็นระบบ
กลไกท่ีชัดเจน 

เพิ่มขั้นตอนการ
ติดตามตรวจสอบการ
ทวนสอบ ให้ได้อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา โดย
การติดตามเป็นระยะ
ในระหว่างปีการศึกษา 

- เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
วิชาการของ
คณะ 

- เจ้าหน้าท่ีประกัน
คุณภาพของ
คณะ 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

- ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
 

/  มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดำเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แล้ว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
เพิ่มการติดตามการ
จัดเก็บเอกสาร  

- ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- เจ้าหน้าท่ีประกัน
คุณภาพของ
คณะ 

- ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี/้กิจกรม การ
ดำเนนิการ 

การดำเนนิการ 
ที่มีอยูแ่ล้ว 

 

แนวทางการ
ดำเนนิการเพิ่มเติม/

ทำใหม ่

ผู้รับผดิชอบ 
 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่มี 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี 
ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน  
 

/  อาจารย์ใหม่ ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน 

เพิ่มการติดตามการ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับ
การปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ให้แก่อาจารย์ใหม่ (ถ้า
มี) ทุกคน  

- ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- เจ้าหน้าท่ีประกัน
คุณภาพของคณะ 

- ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรอืวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้ง  

/  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ได้รับการ
พัฒนา  

เพิ่มการติดตามการ
จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับ
การพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรอืวิชาชีพให้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน ให้มี
ความสอดคลอ้งกับ
องค์ประกอบท่ี 4 
อาจารย์ ในตัวบ่งชี้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อาจารย์ 

- ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- เจ้าหน้าท่ีประกัน
คุณภาพของคณะ 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้/กิจกรม การ
ดำเนินการ 

การดำเนินการที่มีอยู่
แล้ว 

 

แนวทางการ
ดำเนินการเพิ่มเติม/

ทำใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่
มี 

10. จำนวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อ 
 

/  บุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

เพิ่มการติดตามการ
จัดเก็บเอกสารการส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
พัฒนา 

- ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- เจ้าหน้าท่ีประกัน
คุณภาพของ
คณะ 
 

11. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 โดยมี
ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

(1) รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

/  มีการสำรวจความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร 

เพิ่มการสำรวจซ้ำ
หลายๆ ครั้งกรณีท่ียัง
เก็บข้อมูลได้ไม่ครบ 

- ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- เจ้าหน้าท่ีประกัน
คุณภาพของ
คณะ 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี/้กิจกรม การ
ดำเนนิการ 

การดำเนนิการ 
ที่มีอยูแ่ล้ว 

 

แนวทางการ
ดำเนนิการเพิ่มเติม/

ทำใหม ่

ผู้รับผดิชอบ 
 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง
ไม่มี 

12. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีตอ่
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.0  
 

/  มีการสำรวจระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท่ีมีต่อบณัฑิต
ใหม ่

เพิ่มการสำรวจซ้ำ
หลายๆ ครั้งกรณีท่ียัง
เก็บข้อมูลได้ไม่ครบ 

- ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- เจ้าหน้าท่ี
ประกัน
คุณภาพของ
คณะ 

 
เมื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ที่ดำเนินการในปัจจุบัน และการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลจากการสอบถามการดำเนินการจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มาวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) การดำเนินการใน
ปัจจุบันของหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร จึงได้แนวทางการดำเนินการเพิ่มเติมหรือออกแบบการดำเนินการใหม่ โดย
จัดให้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ PDCA สอดคล้องกับ
วิธีการประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) นั่นคือการประเมินเพื่อปรับปรุง ที่มักจะใช้
ประเมินผลระหว่างแผนหรือระหว่างพัฒนาโครงการ เพื ่อให้ผลที่ได้จากการประเมินจะช่วย
ตรวจสอบว่าได้ดำเนินไปตามแผนงานของหรือไม่และมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงไร โดยเริ่ม
ตั้งแต่การกำกับติดตามการจัดทำแผนการดำเนินการ(Planning) การกำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย (Objective) และขั้นตอนในการดำเนินงาน การกำกับติดตามขั้นตอนการนำขั้นตอนหรือ
แผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ(Doing)  การกำกับติดตามในขั้นตอนการประเมิน
กระบวนการ(Check)  และการกำกับติดตามขั้นตอนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง(Acting) 
จากตารางการวิเคราะห์ช่องว่าง(Gap analysis) แสดงให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการกำหนดผู้ทำหน้าที่ประเมิน วิธีการประเมิน และ
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ผลที่ได้จากการประเมิน  เพื่อที่จะนำไปออกแบบเครื่องมือในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียนฯ ในขั้นตอนการวิจัยระยะที่ 2  
 
ผลการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 

จากการศึกษาสภาพการดำเนินการในปัจจุบันและปัญหาที่พบจากการวิจัยในระยะที่ 1 
ผลจากการสอบถามผู้รับผิดชอบหลักสูตรถึงการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน ตามวงจรการประกันคุณภาพ PDCA พบว่าผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
ดำเนินการบริหารหลักสูตรตามวงจรการประกันคุณภาพ ในส่วนของการวางแผน (Plan) การ
ดำเนินการตามแผน (Do) การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน(Check/Study 
แต่เมื ่อถึงขั ้นตอนการนำผลการประเมินการดำเนินการตามแผนมาปรับปรุงการดำเนินงาน
(Action) พบว่ามีหลักสูตรท่ีได้ดำเนินการอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาผลการสอบถามจาก
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการที่ได้ตรวจประเมิน
คุณภาพฯ หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินฯ หลักสูตรดำเนินการครบตามวงจร PDCA แต่ไม่ค่อยพบว่า
แต่ละหลักสูตรได้ดำเนินการไปถึงปรับปรุงการดำเนินงาน(Action) เมื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
วิธีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่ดำเนินการในปัจจุบัน และการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลจากการ
สอบถามการดำเนินการจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร มาวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) การดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียนฯ จึงได้แนวทางเพิ่มเติมหรือออกแบบการดำเนินการใหม่ โดยจัดให้มี
การกำกับติดตามการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ PDCA สอดคล้องกับวิธีการ
ประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) นั่นคือการประเมินเพื่อปรับปรุง โดยเริ่มต้ังแต่การ
กำกับติดตามการจัดทำแผนการดำเนินการ(Planning) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
(Objective) และขั้นตอนในการดำเนินงาน การกำกับติดตามขั้นตอนการนำขั้นตอนหรือแผนการ
ดำเนินการที ่กำหนดไว้ไปสู ่การปฏิบัติ(Doing)  การกำกับติดตามในขั ้นตอนการประเมิน
กระบวนการ(Check)  และการกำกับติดตามขั้นตอนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง(Acting) 
ผู้วิจัยจึงได้นำผลการวิจัยในระยะที่ 1 ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาเครื่องมือในการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ในการวิจัยระยะที่ 2 ซึ่งมีผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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1. ผลการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัดในการกำกับติดตามหลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ เพื่อนำมากำหนดประเด็นสำคัญ และกิจกรรมในการกำกับ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนฯ มีผลการดำเนินการดังนี้  

1.1 ผลการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ มาตรฐานและตัวชี ้วัดในการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ   เพื่อกำหนดเป็นกรอบในการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ เมื่อนำผลจากการศึกษาเอกสาร คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ผลจาก
การสอบถามผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) จึงนำมาวิเคราะห์และกำหนด
เป็นกรอบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ได้ดังตารางต่อไปนี ้
 

ตาราง 18 กรอบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ 
 

ตัวบ่งช้ี/
ประเด็นการ
ประเมินฯ 

 

ประเด็นการ
กำกับติดตาม 

ช่วงเวลา แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง 

 

เคร่ืองมือ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

 

แฟ้มข้อมูล 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
2. การออกแบบ

หลักสูตร และ
สาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

3. การปรับปรุง
หลักสูตรให้
ทันสมัยตาม
ความ ก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขา
นั้นๆ 

การจัดทำ
กระบวนการ PDCA 
กำหนดวัตถปุระสงค์
และเป้าหมาย 
(P-Planning) 

- มีการกำหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการ
ดำเนินงาน 

- มีการแสดงขั้นตอนใน
การดำเนินงาน 

ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษา
ต้นและ
ภาค
การศึกษา
ปลาย 

• ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตร 

• ผู้กำกับติดตาม 
ได้แก่ ผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

Microsoft 
Excel 
ทำงานผ่าน
ระบบ 
Google 
Apps 

บันทึก
ข้อมูลใน 
Microsoft 
Excel 
ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps 

-วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย 
Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google Apps 
-เกณฑ์การ
ให้คะแนน
ตามเกณฑ์
การประเมิน
ตัวบ่งช้ีเชิง
คุณภาพที่
เน้นกระบวน 
การ 
 

แฟ้มข้อมูล
การ
ดำเนินงาน
การ
ออกแบบ
หลักสูตร
และสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตร 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี/
ประเด็นการ
ประเมินฯ 

 

ประเด็นการ
กำกับติดตาม 

ช่วงเวลา แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตัวอย่าง 

 

เคร่ืองมือ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

 

แฟ้มข้อมูล 
 

4.  การนำกระบวนการ 
PDCA ไปปฏิบัติ  
(D-Doing) 

- มีการนำขัน้ตอนที่
กำหนดไว้ไปสูก่าร
ปฏิบัติ (ปฏิบตัิ
อย่างไร, ใครเปน็ผู้
ปฏิบัต)ิ 

 

ระหว่าง
ภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

• ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสตูร 

• ผู้กำกบัติดตาม 
ได้แก่ ผูต้รวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดบั
หลักสตูร 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

Microsoft 
Excel 
ทำงานผ่าน
ระบบ 
Google 
Apps 
 

บันทึก
ข้อมูลใน 
Microsoft 
Excel 
ทำงานผ่าน
ระบบ 
Google 
Apps 

-วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย 
Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google Apps 
-เกณฑ์การให้
คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมินตัว
บ่งชี้เชิง
คุณภาพที่เนน้
กระบวน 
การ 

แฟ้มข้อมูล
การ
ดำเนินงาน
การออกแบบ
หลักสตูรและ
สาระรายวิชา
ในหลกัสตูร 
 

 การประเมิน
กระบวนการ PDCA  
(C-Check) 

- มีการประเมิน
กระบวนการ (ใครเป็น
ผู้ประเมิน, มีวิธีการ
ประเมินอย่างไร, ผล
จากการประเมิน) 

- แสดงให้เห็นถึงผล
จากการประเมิน
กระบวนการ 

ระหว่าง
ภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

• ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสตูร 

• ผู้กำกบัติดตาม 
ได้แก่ ผูต้รวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดบั
หลักสตูร 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี/
ประเด็นการ
ประเมินฯ 

 

ประเด็นการ
กำกับติดตาม 

ช่วงเวลา แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง 

 

เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ใน
การเก็บ
รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

 

แฟ้มข้อมูล 
 

 การนำผลการ
ประเมิน PDCA ไป
ปรับปรุง 
(A-Action) 

- มีการนำเอาผลหรือ
ปัญหาที่พบจากการ
ประเมินไปปรับปรุง 
(ใครเป็นผูป้รับปรุง, 
ปรับปรุงอย่างไร) 

- แสดงให้เห็นถึง
ตัวอย่างในการ
ปรับปรุง 

สิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

• ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสตูร 

• ผู้กำกบัติดตาม 
ได้แก่ ผูต้รวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดบั
หลักสตูร 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

Microsoft 
Excel 
ทำงานผ่าน
ระบบ 
Google 
Apps 

บันทึก
ข้อมูลใน 
Microsoft 
Excel 
ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps 

-วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย 
Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google Apps 
-เกณฑ์การให้
คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมินตัว
บ่งชี้เชิง
คุณภาพที่เนน้
กระบวน 
การ 

แฟ้มข้อมูล
การ
ดำเนินงาน
การออกแบบ
หลักสตูรและ
สาระรายวิชา
ในหลกัสตูร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

การจัดทำกระบวนการ 
PDCA และเป้าหมาย 
(P-Planning) 
มีการกำหนด
วัตถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายในการ
ดำเนินงานมีการ
แสดงขั้นตอนในการ
ดำเนินงาน 

ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษา
ต้นและภาค
การศึกษา
ปลาย 

• ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่
อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร 

• ผู้กำกับติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัย 

• ขอนแก่น 

Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps 

บันทึก
ข้อมูลใน 
Microsoft 
Excel 
ทำงานผ่าน
ระบบ 
Google 
Apps 

-วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย 
Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google Apps 
-เกณฑ์การให้
คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมินตัว
บ่งชี้เชิง
คุณภาพที่เนน้
กระบวน 
การ 

แฟ้มข้อมูล
วางระบบ
ผู้สอนฯ 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้/
ประเด็นการ
ประเมินฯ 

 

ประเด็นการ
กำกับติดตาม 

ช่วงเวลา แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตัวอย่าง 

 

เครื่องมือ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

 

แฟ้มข้อมูล 
 

 การนำกระบวนการ 
PDCA ไปปฏิบัติ  
(D-Doing) 

- มีการนำขัน้ตอนที่

กำหนดไว้ไปสูก่าร

ปฏิบัติ (ปฏิบตัิ

อย่างไร, ใครเปน็ผู้

ปฏิบัต)ิ 

- แสดงกิจกรรมที่

ดำเนินการและผลที่

เกิดจากการได้

ปฏิบัตติามขัน้ตอน

ที่กำหนดไว ้

ระหว่างภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 
 

• ผู้บันทึกข้อมูล ไดแ้ก่
อาจารย์ผู้รบัผดิชอบ
หลักสตูร 

• ผู้กำกบัติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดบั
หลักสตูร มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

•  

Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps  

บันทึก
ข้อมูลใน 
Microsoft 
Excel 
ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps 

-วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย 
Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google Apps 
-เกณฑ์การให้
คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมินตัว
บ่งชี้เชิง
คุณภาพที่
เน้นกระบวน 
การ 

แฟ้มข้อมูล
วางระบบ
ผู้สอนฯ 

 การประเมิน
กระบวนการ PDCA 
(C-Check) 

- มีการประเมิน

กระบวนการ (ใคร

เป็นผูป้ระเมิน, มี

วิธีการประเมิน

อย่างไร, ผลจากการ

ประเมิน) 

- แสดงให้เห็นถึงผล

จากการประเมิน

กระบวนการ 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี/
ประเด็นการ
ประเมินฯ 

 

ประเด็นการ
กำกับติดตาม 

ช่วงเวลา แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตัวอย่าง 

 

เคร่ืองมือ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

 

แฟ้มข้อมูล 
 

 การนำผลการ
ประเมิน PDCA ไป
ปรับปรุง  
(A-Action) 

- มีการนำเอาผล

หรือปัญหาที่พบ

จากการประเมิน

ไปปรบัปรุง (ใคร

เป็นผูป้รับปรุง, 

ปรับปรุงอย่างไร) 

- แสดงให้เห็นถึง

ตัวอย่างในการ

ปรับปรุง 

สิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

• ผู้บันทึกข้อมูล ไดแ้ก่
อาจารย์ผู้รบัผดิชอบ
หลักสตูร 

• ผู้กำกบัติดตาม ได้แก่ 
ผู้ตรวจประเมินคณุภาพ
ภายใน ระดบัหลกัสูตร 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps  

บันทึก
ข้อมูลใน 
Microsoft 
Excel 
ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps 

-วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย 
Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google Apps 
-เกณฑ์การให้
คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมินตัว
บ่งชี้เชิง
คุณภาพที่เนน้
กระบวน 
การ 

แฟ้มข้อมูลวาง
ระบบผู้สอนฯ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 

การประเมิน
ผู้เรียน 
 
 
 

การจัดทำ
กระบวนการ PDCA 
และเป้าหมาย  
(P-Planning) 

- มีการกำหนด

วัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายในการ

ดำเนินงาน 

- มีการแสดงขัน้ตอน

ในการดำเนนิงาน 

ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษา
ต้นและ
ภาค
การศึกษา
ปลาย 

• ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสตูร 

• ผู้กำกบัติดตาม 
ได้แก่ ผูต้รวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดบั
หลักสตูร 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps  

บันทึก
ข้อมูลใน 
Microsoft 
Excel 
ทำงานผ่าน
ระบบ 
Google 
Apps 

-วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย 
Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google Apps 
-เกณฑ์การให้
คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมินตัว
บ่งชี้เชิง
คุณภาพที่เนน้
กระบวน 
การ 

แฟ้มข้อมูล
การประเมิน
ผู้เรียน 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี/
ประเด็นการ
ประเมินฯ 

 

ประเด็นการ
กำกับติดตาม 

ช่วงเวลา แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง 

 

เคร่ืองมือ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

 

แฟ้มข้อมูล 
 

 การนำกระบวนการ 
PDCA ไปปฏิบัติ  
(D-Doing) 

- มีการนำขัน้ตอนที่

กำหนดไว้ไปสูก่าร

ปฏิบัติ (ปฏิบตัิ

อย่างไร, ใครเปน็ผู้

ปฏิบัต)ิ 

- แสดงกิจกรรมที่

ดำเนินการและผลที่

เกิดจากการได้

ปฏิบัตติามขัน้ตอนที่

กำหนดไว ้

ระหว่าง
ภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 
 

• ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสตูร 

• ผู้กำกบัติดตาม 
ได้แก่ ผูต้รวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดบั
หลักสตูร 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
 

Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps  

บันทึก
ข้อมูลใน 
Microsoft 
Excel 
ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps 

-วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย 
Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google Apps 
-เกณฑ์การให้
คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมินตัว
บ่งชี้เชิง
คุณภาพที่เนน้
กระบวน 
การ 

แฟ้มข้อมูล
การประเมิน
ผู้เรียน 

 การประเมิน
กระบวนการ PDCA 
(C-Check) 

- มีการประเมิน

กระบวนการ (ใครเป็น

ผู้ประเมิน, มีวิธีการ

ประเมินอย่างไร, ผล

จากการประเมิน) 

- แสดงให้เห็นถึงผล

จากการประเมิน

กระบวนการ 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี/
ประเด็นการ
ประเมินฯ 

 

ประเด็นการ
กำกับติดตาม 

ช่วงเวลา แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง 

 

เคร่ืองมือ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

 

แฟ้มข้อมูล 
 

 การนำผลการ
ประเมิน PDCA ไป
ปรับปรุง  
(A-Action) 

- มีการนำเอาผลหรือ

ปัญหาที่พบจาก

การประเมินไป

ปรับปรุง (ใครเป็นผู้

ปรับปรุง, ปรับปรุง

อย่างไร) 

- แสดงให้เห็นถึง

ตัวอย่างในการ

ปรับปรุง 

สิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

• ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสตูร 

• ผู้กำกบัติดตาม 
ได้แก่ ผูต้รวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดบั
หลักสตูร 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps  

บันทึก
ข้อมูลใน 
Microsoft 
Excel 
ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps 

-วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย 
Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google Apps 
-เกณฑ์การให้
คะแนนตาม
เกณฑ์การ
ประเมินตัว
บ่งชี้เชิง
คุณภาพเน้น
กระบวน 
การ 

แฟ้มข้อมูล
การประเมิน
ผู้เรียน 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. การประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม 
และทบทวนการ
ดำเนินงาน
หลักสตูร อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสตูรอย่าง
น้อยร้อยละ 80  มี
ส่วนรว่มในการ
ประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม 
และทบทวนการ
ดำเนินงาน
หลักสตูร  

- อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสตูรมีสว่นร่วม
ในการประชุม  
อย่างน้อยร้อยละ 
80   

- 2 สัปดาห์
ก่อนเปิดภาค
การ ศึกษา
ต้นและปลาย 

- 2 สัปดาห์
หลังสอบ
กลางภาค
การศึกษาต้น
และปลาย 

- 2 สัปดาห์
หลังสอบ
ปลายภาค
การศึกษาต้น
และปลาย 

• ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสตูร 

• ผู้กำกบัติดตาม 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ประกันคณุภาพของ
คณะ 

Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps  

บันทึก
ข้อมูลใน 
Microsoft 
Excel 
ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps 

-วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย 
Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google Apps 
 

แฟ้มข้อมูล
รายงานการ
ประชุม
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อ
วางแผน 
ติดตาม และ
ทบทวนการ
ดำเนินงาน
หลักสูตร  

 
  



  155 

ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี/
ประเด็นการ
ประเมินฯ 

 

ประเด็นการ
กำกับติดตาม 

ช่วงเวลา แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง 

 

เคร่ืองมือ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

 

แฟ้มข้อมูล 
 

2. มี มคอ.2    - รายละเอียดของ
หลักสตูร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒ ิ
 

- 2 สัปดาห์
ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษา
ต้น 

- 2 สัปดาห์
หลังสิ้น
ภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

• ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสตูร 

• เจ้าหน้าทีฝ่่าย
วิชาการของคณะ 

• รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

• ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 

Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps  

บันทึก
ข้อมูลใน 
Microsoft 
Excel 
ทำงานผ่าน
ระบบ 
Google 
Apps 

-วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย 
Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps 
 

แฟ้มข้อมูล 
มคอ.2 

3. มี  มคอ.3 และ 
มคอ.4 ก่อนการเปิด
ภาคการศึกษา ครบ
ทุกรายวิชา 

- . มี  มคอ.3 และ มคอ.
4 ก่อนการเปิดภาค
การศึกษา ครบทุก
รายวิชา โดยมปีระเด็น
พิจารณา ดังนี้ 
(1) จำนวนรายวิชาที่
เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 
(2) การกำหนด
ระยะเวลาในการ
รายงาน มคอ.3-4                             
(ก่อนเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา) 
(3) ความถูกต้องและ
ครบถ้วนของ         
มคอ.3-4 

แฟ้มข้อมูล 
มคอ.3 และ 
มคอ.4 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 
ตัวบ่งชี้/ประเด็น
การประเมินฯ 

 

ประเด็นการกำกับ
ติดตาม 

ช่วงเวลา แหล่งข้อมูล/กลุ่ม
ตัวอย่าง 

 

เครื่องมือ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

 

แฟ้มข้อมูล 
 

4. จัดทำ  มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา ให้
ครบทุกรายวิชา 

- มี มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 
โดยมีประเด็น
พิจารณา ดังนี้ 
(1) จำนวนรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 
(2) การกำหนด
ระยะเวลาในการ
รายงาน มคอ.5-6 
(ภายใน 30 วันหลังสิ้น
ปีการศึกษา) 
(3) ความถูกต้อง
ครบถ้วนของ มคอ.5-6 

- 2 สปัดาห์ 
หลังสิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

- 30 วัน หลัง
สิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

 

• ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่
อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตร 

• เจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิชาการของคณะ 

• รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

• ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 

Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps  

บันทึก
ข้อมูลใน 
Microsoft 
Excel 
ทำงานผ่าน
ระบบ 
Google 
Apps 

-วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย 
Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google Apps 
 

แฟ้มข้อมูล 
มคอ.5   
 มคอ.6 

5. จัดทำ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้น  ปีการศึกษา 

- มีรายงาน มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้น ปีการศึกษา 
โดยมีประเดน็
พิจารณา ดังนี ้

(1) การกำหนดระยะเวลา
ในการรายงาน มคอ.7                        
(ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นปีการศึกษา) 

(2) ความถูกต้อง
ครบถว้นของ   มคอ.7  

- 30 วัน หลัง
สิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

- 30 วัน หลัง
สิ้นสดุปี
การ ศึกษา 

- 60 วัน หลัง
สิ้นสดุปี
การ ศึกษา 

แฟ้มข้อมูล 
มคอ.7 และ 
SAR 
หลักสตูร 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี/
ประเด็นการ
ประเมินฯ 

 

ประเด็นการกำกับ
ติดตาม 

ช่วงเวลา แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง 

 

เคร่ืองมือ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

 

แฟ้มข้อมูล 
 

6. มีการทวนสอบ 
อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชา    
ที่เปิดสอนในแต่
ละปกีารศกึษา 

มีการทวนสอบ อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของ
วิชาที่เปดิสอน โดยมี
ประเด็นพิจารณา ดังนี ้

(1) จำนวนรายวิชาที่เปดิ
สอนในภาคการศกึษา
ที่ 1 และ 2 

(2) จำนวนวิชาทีท่วนสอบ
ทั้งหมด 

(3) รายงานผลการทวน
สอบรายวิชา  

- 30 วัน หลัง
สิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

- 30 วัน หลัง
สิ้นสดุปี
การศึกษา 
 

• ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสตูร 

• เจ้าหน้าทีฝ่่าย
วิชาการของคณะ 

• เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพของคณะ 

• ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 

Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps  

บันทึก
ข้อมูลใน 
Microsoft 
Excel 
ทำงานผ่าน
ระบบ 
Google 
Apps 
 

-วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย 
Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google Apps 
 

แฟ้มข้อมูลผล
ทวนสอบ 

7. มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการ
สอน กลยทุธ์การ
สอน หรือ การ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการ
ดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว   

การพัฒนา/ปรบัปรุง
การจัดการเรียนการ
สอน กลยทุธ์การสอน 
หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  
โดยมีประเดน็
พิจารณา ดังนี ้
(1) การปรบัปรุงแก้ไข
ผลงานดำเนินงานจาก 
มคอ. ปีที่ผ่านมา 
(2) การปรบัปรุงกล
ยุทธ์การสอน 
(3) การปรบัปรุงการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

- 30 วัน หลัง
สิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

• ผู้บันทึกข้อมูล 
ได้แก่อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสตูร 

• เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพของคณะ 

• ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 

แฟ้มข้อมูลการ
พัฒนา/
ปรับปรุงการ
จัดการเรียน
การสอน กล
ยุทธ์การสอน 
หรือ การ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้
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ตาราง 18 (ต่อ) 

 
ตัวบ่งช้ี/

ประเด็นการ
ประเมินฯ 

 

ประเด็นการกำกับ
ติดตาม 

ช่วงเวลา แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง 

 

เคร่ืองมือ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

 

แฟ้มข้อมูล 
 

8. อาจารย์ใหม่ 
(ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำดา้น
การจัดการเรียน
การสอน 

การปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำดา้นการ
จัดการเรียนการสอน
ให้แก่อาจารย์ใหม่โดยมี
ประเด็นพิจารณา ดังนี ้
(1) รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่
รับและแต่งตั้งเขา้มาใน
หลักสตูร 
(2) วัน เดือน ปี และ
รายละเอียดการ
ปฐมนิเทศ 

- 2 สัปดาห์ 
ก่อนเปิดภาค
การศึกษาต้น
และปลาย 
 

• เจ้าหน้าที่
ประกันคณุภาพ
ของคณะ 

Microsoft 
Excel 
ทำงานผ่าน
ระบบ 
Google 
Apps  

บันทึก
ข้อมูลใน 
Microsoft 
Excel 
ทำงานผ่าน
ระบบ 
Google 
Apps 
 

-วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย 
Microsoft 
Excel ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google Apps 
 

แฟ้มข้อมูล
การ
ปฐมนิเทศ
หรือ
คำแนะนำ
ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน
ให้แก่
อาจารย์ใหม่ 

9. การพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพให้
อาจารย์
ผู้รับผดิชอบ
หลักสตูร ทุกคน
ได้รับ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

การพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพใหแ้ก่
อาจารย์ผู้รบัผดิชอบ
หลักสตูรทุกคนอย่าง
น้อย ปีละหนึ่งครั้ง 
 

- 30 วัน หลังสิ้น
ภาคการศึกษา
ต้นและปลาย 

แฟ้มข้อมูล
การพัฒนา
อาจารย ์

10. จำนวน
บุคลากร
สนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า  ร้อย
ละ 50 ต่อป ี

การพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพให้แก่
บุคลากรสนบัสนนุการ
เรียนการสอนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี  
 

แฟ้มข้อมูล
การพัฒนา
บุคลากร
สนับสนุน
การเรียนการ
สอน 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งช้ี/
ประเด็นการ
ประเมินฯ 

 

ประเด็นการกำกับ
ติดตาม 

ช่วงเวลา แหล่งข้อมูล/
กลุ่มตัวอย่าง 

 

เคร่ืองมือ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

 

แฟ้มข้อมูล 
 

11. ระดับความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาปี
สุดทา้ย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 
5.0 

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสีุดทา้ย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 
0 โดยมีประเด็น
พิจารณา ดังนี ้

(1) รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสีุดทา้ย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

- 30 วัน หลังสิ้น
ภาคการศึกษา
ต้นและปลาย 

- ช่วงการรับ
พระราชทาน
ปริญญาบัตร
ของบัณฑิต 

• เจ้าหน้าที่
ประกันคณุภาพ
ของคณะ 

Microsoft 
Excel 
ทำงานผ่าน
ระบบ 
Google 
Apps  

บันทึก
ข้อมูลใน 
Microsoft 
Excel 
ทำงาน
ผ่านระบบ 
Google 
Apps 
 

-วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย 
Microsoft 
Excel 
ทำงานผ่าน
ระบบ 
Google 
Apps 
 

แฟ้มข้อมูลความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาป ี

12. ระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ 
โดยมีประเดน็พิจารณา 
ดังนี้ 

(1) รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจของผูใ้ช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

3 เดือนหลัง
สิ้นสดุปี
การศึกษา 
และ/หรือ 1 
เดือนหลังจาก
จากพิธี
พระราชทาน
ปริญญาบตัร 

แฟ้มข้อมูล
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้
บัณฑิตท 

 

1.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ช่วงเวลาการกำกับติดตาม ผู้ทำหน้าที่กำกับ
ติดตาม ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ เพื่อนำมากำหนดประเด็นสำคัญ ตัวชี้วัด เกณฑ์ในการให้คะแนน และกิจกรรมใน
การกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ จากการวิเคราะห์ สามารถสรุป
รายละเอียดได้ดังตารางที่ 19  
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ ช่วงเวลาการกำกับติดตาม ผู้ทำหน้าที่กำกับติดตาม 
ตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการให้คะแนนในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียนฯ 

 
ลำดับ ประเด็นสำคัญในการกำกับ

ติดตาม  
ช่วงเวลา
การกำกับ
ติดตาม 

ผู้ทำหน้าที่กำกับ
ติดตาม 

เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการ
กำกับติดตาม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1 การจัดทำกระบวนการ PDCA 

กำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
(P-Planning) 
 

2 สัปดาห์
ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษา
ต้นและภาค
การศึกษา
ปลาย  

ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
จัดทำกระบวนการ PDCA 
และไม่มีการกำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
(Objective) ไม่มีการกำกับ
ติดตามและปรับปรุง  ไม่มี
ข้อมูลหลักฐาน 
ระดับคะแนน 1 = มีการ
จัดทำกระบวนการ PDCA 
และมีการกำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เป้าหมาย (Objective) มี
ขั้นตอนในการดำเนินงาน 

2 การนำกระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัติ (D-Doing) 

- มีการนำขั้นตอนไปสู่การปฏิบัติ 
(ปฏิบัติอย่างไร, ใครเป็นผู้
ปฏิบัติ) 

- แสดงกิจกรรมที่ดำเนินการและ
ผลท่ีเกิดจากการได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนท่ีกำหนดไว้ 

ระหว่างภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย
(กำหนดการ
เข้าติดตาม
เป็นไปตาม
กระบวนการ 
PDCA ท่ี
หลักสูตร
กำหนด) 

ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
จัดทำกระบวนการ PDCA 
และไม่มีการกำหนด
เป้าหมาย (Objective) ไม่มี
การกำกับติดตามและ
ปรับปรุง  ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
ระดับคะแนน 1 = มีการนำ
กระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัติ 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

ลำดับ ประเด็นสำคัญในการกำกับ
ติดตาม  

ช่วงเวลา
การกำกับ
ติดตาม 

ผู้ทำหน้าที่กำกับ
ติดตาม 

เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการ
กำกับติดตาม 

3 การประเมินกระบวนการ PDCA   
(C-Check) 
- มีการประเมินกระบวนการ (ใคร

เป็นผู้ประเมิน, มีวิธีการประเมิน
อย่างไร, ผลจากการประเมิน) 

- แสดงให้เห็นถึงผลจากการ
ประเมินกระบวนการ 

ระหว่างภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 
(กำหนดการ
เข้าติดตาม
เป็นไปตาม
กระบวนการ 
PDCA ท่ี
หลักสูตร
กำหนด) 

ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
จัดทำกระบวนการ PDCA 
และไม่มีการกำหนด
เป้าหมาย (Objective) ไม่มี
การกำกับติดตามและ
ปรับปรุง  ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
ระดับคะแนน 1 = มีการนำ
กระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัติ มีการประเมิน
กระบวนการ 

4 การนำผลการประเมิน PDCA ไป
ปรับปรุง (A-Action) 

- มีการนำเอาผลหรือปัญหาท่ีพบ
จากการประเมินไปปรับปรุง (ใคร
เป็นผู้ปรับปรุง, ปรับปรุงอย่างไร) 

- แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างในการ
ปรับปรุง 

สิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย
(กำหนดการ
เข้าติดตาม
เป็นไปตาม
กระบวนการ 
PDCA ท่ี
หลักสูตร
กำหนด 

ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
จัดทำกระบวนการ PDCA 
และไม่มีการกำหนด
เป้าหมาย (Objective) ไม่มี
การกำกับติดตามและ
ปรับปรุง  ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
ระดับคะแนน 1 = มีการนำ
กระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัติ  มีการประเมิน
กระบวนการ และมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

ลำดับ ประเด็นสำคัญในการกำกับ
ติดตาม  

ช่วงเวลา
การกำกับ
ติดตาม 

ผู้ทำหน้าที่กำกับ
ติดตาม 

เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการ
กำกับติดตาม 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1 การจัดทำกระบวนการ PDCA และ

กำหนดเป้าหมาย 
(P-Planning) 
 
 

2 สัปดาห์
ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษา
ต้นและภาค
การศึกษา
ปลาย  

ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
จัดทำกระบวนการ PDCA 
และไม่มีการกำหนด
เป้าหมาย (Objective) ไม่
มีการกำกับติดตามและ
ปรับปรุง  ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
ระดับคะแนน 1 = มีการ
จัดทำกระบวนการ PDCA 
และมีการกำหนดเป้าหมาย 
(Objective) 

2 การนำกระบวนการ PDCA ไปปฏิบัติ 
(D-Doing) 
- มีการนำขั้นตอนที่กำหนดไว้ไปสู่

การปฏิบัติ (ปฏิบัติอย่างไร, ใคร
เป็นผู้ปฏิบัติ) 

- แสดงกิจกรรมที่ดำเนินการและผล
ที่เกิดจากการได้ปฏิบัติตามข้ันตอน
ที่กำหนดไว้ 

ระหว่างภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 
 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
จัดทำกระบวนการ PDCA 
และไม่มีการกำหนด
เป้าหมาย (Objective) ไม่มี
การกำกับติดตามและ
ปรับปรุง  ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
ระดับคะแนน 1 = มีการนำ
กระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัติ 

3 การประเมินกระบวนการ PDCA   
(C-Check) 
- มีการประเมินกระบวนการ (ใคร

เป็นผู้ประเมิน, มีวิธีการประเมิน
อย่างไร, ผลจากการประเมิน) 

- แสดงให้เห็นถึงผลจากการประเมิน
กระบวนการ 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
จัดทำกระบวนการ PDCA 
ไม่มีการกำหนดเป้าหมาย 
(Objective) ไม่มีการกำกับ
ติดตามและปรับปรุง  ไม่มี
ข้อมูลหลักฐาน 
ระดับคะแนน 1 = มีการนำ
กระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัติ มีการประเมิน
กระบวนการ 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

ลำดับ ประเด็นสำคัญในการกำกับ
ติดตาม  

ช่วงเวลา
การกำกับ
ติดตาม 

ผู้ทำหน้าที่กำกับ
ติดตาม 

เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการ
กำกับติดตาม 

4 การนำผลการประเมิน PDCA ไป
ปรับปรุง (A-Action) 

- มีการนำเอาผลหรือปัญหาที่พบจาก
การประเมินไปปรับปรุง (ใครเป็นผู้
ปรับปรุง, ปรับปรุงอย่างไร) 

- แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างในการ
ปรับปรุง 

 

สิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย
(กำหนดการ
เข้าติดตาม
เป็นไปตาม
กระบวนการ 
PDCA ที่
หลักสูตร
กำหนด 

ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
จัดทำกระบวนการ PDCA 
และไม่มีการกำหนด
เป้าหมาย (Objective) ไม่มี
การกำกับติดตามและ
ปรับปรุง  ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
ระดับคะแนน 1 = มีการนำ
กระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัติ  มีการประเมิน
กระบวนการ และมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 

1 การจัดทำกระบวนการ PDCA และ
กำหนดเป้าหมาย 
 (P-Planning) 
- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายในการดำเนินงาน 

- มีการแสดงขั้นตอนในการ
ดำเนินงาน 

2 สัปดาห์
ก่อนเปิดภาค
การศึกษาต้น
และภาค
การศึกษา
ปลาย  

ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
จัดทำกระบวนการ PDCA 
และไม่มีการกำหนด
เป้าหมาย (Objective) ไม่มี
การกำกับติดตามและ
ปรับปรุง  ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 
ระดับคะแนน 1 = มีการ
จัดทำกระบวนการ PDCA 
และมีการกำหนดเป้าหมาย 
(Objective) 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

ลำดับ ประเด็นสำคัญในการกำกับ
ติดตาม  

ช่วงเวลาการ
กำกับติดตาม 

ผู้ทำหน้าที่กำกับ
ติดตาม 

เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการกำกับ
ติดตาม 

2 การนำกระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัติ (D-Doing) 

- มีการนำขั้นตอนที่กำหนดไว้ไปสู่
การปฏิบัติ (ปฏิบัติอย่างไร, ใคร
เป็นผู้ปฏิบัติ) 

- แสดงกิจกรรมที่ดำเนินการและ
ผลที่เกิดจากการได้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ 

ระหว่างภาค
การศึกษาต้น
และปลาย
(กำหนดการ
เข้าติดตาม
เป็นไปตาม
กระบวนการ 
PDCA ที่
หลักสูตร
กำหนด) 

ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
จัดทำกระบวนการ PDCA และ
ไม่มีการกำหนดเป้าหมาย 
(Objective) ไม่มีการกำกับ
ติดตามและ ปรับปรุง  ไม่มี
ข้อมูลหลักฐาน 
ระดับคะแนน 1 = มีการนำ
กระบวนการ PDCA ไปปฏิบัติ 

3 การประเมินกระบวนการ PDCA   
(C-Check) 
- มีการประเมินกระบวนการ 

(ใครเป็นผู้ประเมิน, มีวิธีการ
ประเมินอย่างไร, ผลจากการ
ประเมิน) 

- แสดงให้เห็นถึงผลจากการ
ประเมินกระบวนการ 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
จัดทำกระบวนการ PDCA 
และไม่มีการกำหนด
เป้าหมาย (Objective) ไม่มี
การกำกับติดตามและ
ปรับปรุง  ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 
ระดับคะแนน 1 = มีการนำ
กระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัต ิมีการประเมิน
กระบวนการ 

4 การนำผลการประเมิน PDCA ไป
ปรับปรุง (A-Action) 

- มีการนำเอาผลหรือปัญหาท่ี
พบจากการประเมินไป
ปรับปรุง (ใครเป็นผู้ปรับปรุง, 
ปรับปรุงอย่างไร) 

- แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างในการ
ปรับปรุง 

 

สิ้นภาค
การศึกษาต้น
และปลาย
(กำหนดการ
เข้าติดตาม
เป็นไปตาม
กระบวนการ 
PDCA ท่ี
หลักสูตร
กำหนด 

ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอน
แก่น 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
จัดทำกระบวนการ PDCA 
และไม่มีการกำหนด
เป้าหมาย (Objective) ไม่มี
การกำกับติดตามและ
ปรับปรุง  ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 
ระดับคะแนน 1 = มีการนำ
กระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัติ  มีการประเมิน
กระบวนการ และมีการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

 
ลำดับ ประเด็นสำคัญในการกำกับตดิตาม  ช่วงเวลาการ

กำกับติดตาม 
ผู้ทำหน้าที่

กำกับติดตาม 
เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการกำกับ

ติดตาม 
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

- 2 สัปดาห์
ก่อนเปิดภาค
การศึกษาต้น
และปลาย 

- เจ้าหน้าที่
ประกัน
คุณภาพ
ของคณะ 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
ประชุมเพื่อวางแผน และ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
ระดับคะแนน 1 = มีการประชุม
เพื่อวางแผน และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตรอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการ
ประชุม 

- 2 สัปดาห์
หลังสอบ
กลางภาค
การศึกษาต้น
และปลาย 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
ประชุมเพื่อติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 
ระดับคะแนน 1 = มีการประชุม
เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตรอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการ
ประชุม 

- 2 สัปดาห์
หลังสอบ
ปลายภาค
การศึกษาต้น
และปลาย 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
ประชุมเพื่อติดตาม  
ทบทวนผลการดำเนินงาน
หลักสูตร 
ระดับคะแนน 1 = มีการประชุม
เพื่อติดตาม และทบทวนผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการ
ประชุม 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 
ลำดับ ประเด็นสำคัญในการกำกับ

ติดตาม  
ช่วงเวลาการ
กำกับติดตาม 

ผู้ทำหน้าที่
กำกับ

ติดตาม 

เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการกำกับ
ติดตาม 

2 มี มคอ.2 โดยมีประเด็นพิจารณา 
ดังนี้ 
(1) มคอ.2  ท่ีผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร และสภา
มหาวิทยาลัย/สกอ. 

หมายเหตุ กรณีหลักสูตรมี มคอ.1 
ควรมีการสอบถามเพิ่มเติม 
 

- 2 สัปดาห์
ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษา
ต้น 

- เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายวิชาการ
ของคณะ 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้ตรวจ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน 
ระดับ
หลักสูตร 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มี
รายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
ระดับคะแนน 1 = มี
รายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา รวมถึง
มีการทบทวนปรับปรุง มคอ.2 
ให้เป็นปัจจุบัน 

- 2 สัปดาห์
หลังสิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

- เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายวิชาการ 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มี
รายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
ระดับคะแนน 1 = มี
รายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา รวมถึง
มีการทบทวนปรับปรุง มคอ.2 
ให้เป็นปัจจุบัน 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 
ลำดับ ประเด็นสำคัญในการกำกับ

ติดตาม  
ช่วงเวลาการ
กำกับติดตาม 

ผู้ทำหน้าที่
กำกับ

ติดตาม 

เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการกำกับ
ติดตาม 

3 มี มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้ครบ
ทุกรายวิชา โดยมีประเด็นพิจารณา 
ดังนี้ 
(1) จำนวนรายวิชาท่ีเปิดสอนใน

ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 
(2) การกำหนดระยะเวลาในการ

รายงาน มคอ.3-4                             
(ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา) 

(3) ความถูกต้องและครบถ้วนของ 
มคอ.3-4 

 

- 2 สัปดาห์
ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

 

- เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายวิชาการ
ของคณะ 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้ตรวจ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน 
ระดับ
หลักสูตร 

ระดับคะแนน 0 = การจัดทำ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาไม่ครบทุกรายวิชา 
ระดับคะแนน 1 = มีการจัดทำ 
มคอ.3 และ มคอ.4 ท่ีถูกต้อง
และครบถ้วน ก่อนการเปิดภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา 

- 2 สัปดาห์
หลังสิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

- เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายวิชาการ
ของคณะ 

 

ระดับคะแนน 0 = การจัดทำ 
มคอ.3 และ มคอ.4 ไม่ครบทุก
รายวิชา 
ระดับคะแนน 1 = มีการจัดทำ 
มคอ.3 และ มคอ.4 ครบทุก
รายวิชา 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 
ลำดับ ประเด็นสำคัญในการกำกับ

ติดตาม  
ช่วงเวลาการ
กำกับติดตาม 

ผู้ทำหน้าที่
กำกับ

ติดตาม 

เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการกำกับ
ติดตาม 

4 จัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา  

- 2 สัปดาห์ 
หลังสิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 
 

- เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายวิชาการ
ของคณะ 

ระดับคะแนน 0 = การจัดทำ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนไม่
ครบทุกรายวิชา 
ระดับคะแนน 1 = มีการจัดทำ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนครบ
ทุกรายวิชา 

- 30 วัน หลัง
สิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

- เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายวิชาการ
ของคณะ 

- รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

- ผู้ตรวจ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน 
ระดับ
หลักสูตร 

ระดับคะแนน 0 = การจัดทำ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนไม่
ครบทุกรายวิชา 
ระดับคะแนน 1 = มีการจัดทำ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนครบ
ทุกรายวิชา 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 
ลำดับ ประเด็นสำคัญในการกำกับ

ติดตาม  
ช่วงเวลาการ
กำกับติดตาม 

ผู้ทำหน้าที่กำกับ
ติดตาม 

เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการ
กำกับติดตาม 

5 จัดทำรายงาน  มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

- 30 วัน หลัง
สิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

 

- เจ้าหน้าที่
ประกันคุณภาพ
ของคณะ 

- รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ 

- ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
จัดทำ มคอ.7  
ระดับคะแนน 1 = มีการ
จัดทำ มคอ.7  

- 30 วัน หลัง
สิ้นสุดปี
การศึกษา 

ระดับคะแนน 0 = จัดทำ 
มคอ.7 ไม่เสร็จภายใน 45 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
ระดับคะแนน 1 = จัดทำ 
มคอ.7 ไม่เสร็จภายใน 45 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

- 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปี
การศึกษา 

ระดับคะแนน 0 = จัดทำ 
มคอ.7 ไม่เสร็จภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
ระดับคะแนน 1 = จัดทำ 
มคอ.7 ไม่เสร็จภายใน 45 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 
ลำดับ ประเด็นสำคัญในการกำกับ

ติดตาม  
ช่วงเวลาการ
กำกับติดตาม 

ผู้ทำหน้าที่
กำกับ

ติดตาม 

เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการกำกับ
ติดตาม 

6 มีการทวนสอบ อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละปี
การศึกษา  

- 30 วัน หลัง
สิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

 

- เจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายวิชาการ
ของคณะ 

- เจ้าหน้าท่ี
ประกัน
คุณภาพของ
คณะ 

 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
ทวนสอบ 
 ระดับคะแนน 1 = มีการทวน
สอบ รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา 

- 30 วัน หลัง
สิ้นสุดปี
การศึกษา 

 

- เจ้าหน้าท่ี
ฝ่าย
วิชาการ
ของคณะ 

- เจ้าหน้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ
ของคณะ 

- รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

- ผู้ตรวจ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน 
ระดับ
หลักสูตร 

ระดับคะแนน 0 = การทวน
สอบ ไม่ถึงร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
ระดับคะแนน 1 = มีการทวน
สอบ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 
ลำดับ ประเด็นสำคัญในการกำกับ

ติดตาม  
ช่วงเวลาการ
กำกับติดตาม 

ผู้ทำหน้าที่
กำกับ

ติดตาม 

เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการกำกับ
ติดตาม 

7 มีการ ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
ผ่านมา 
 

- 30 วัน หลัง
สิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

- เจ้าหน้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ
ของคณะ 

- ผู้ตรวจ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน 
ระดับ
หลักสูตร 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
พัฒนา/ปรับปรุง จากผลการ
ประเมินใน มคอ.7 ปีท่ีผ่านมา 
ระดับคะแนน 1 = มีการ
พัฒนา/ปรับปรุง จากผลการ
ประเมินใน มคอ.7 ปีท่ีผ่านมา 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีประเด็น
พิจารณา ดังนี้ 
(1) รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรท่ีรับและแต่งตั้งเข้ามา
ในหลักสูตร 

(2) วัน เดือน ปี และรายละเอียด
การปฐมนิเทศ 

2 สัปดาห์ ก่อน
เปิดภาค
การศึกษาต้น
และปลาย 
 

- เจ้าหน้าท่ี
ประกัน
คุณภาพ
ของคณะ 

 
 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
ปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่ 
ทุกคน 
ระดับคะแนน 1 = มีการ
ปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่ 
ทุกคน 

9 การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน  อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง  

 

30 วัน หลังสิ้น
ภาคการศึกษา
ต้นและปลาย 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพให้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 
ระดับคะแนน 1 = มีการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

 
ลำดับ ประเด็นสำคัญในการกำกับ

ติดตาม  
ช่วงเวลาการ
กำกับติดตาม 

ผู้ทำหน้าที่
กำกับ

ติดตาม 

เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการกำกับ
ติดตาม 

10 บุคลากรสายสนับสนุน  ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  

 

30 วัน หลังสิ้น
ภาคการศึกษา
ต้นและปลาย 

- เจ้าหน้าท่ี
ประกัน
คุณภาพของ
คณะ 

 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 ระดับคะแนน 1 = มีการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
การเรียนการสอน   ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อป ี

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.0  

- 30 วัน หลัง
สิ้นภาค
การศึกษา
ต้นและ
ปลาย 

- ช่วงการรับ
พระราชทาน
ปริญญา
บัตรของ
บัณฑิต 

 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
สำรวจระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร หรือ
สำรวจแล้วมีคะแนนเฉลี่ย ต่ำ
กว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ระดับคะแนน 1 = มีการสำรวจ
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

12 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.0  

- 3 เดือนหลัง
สิ้นสุดปี
การศึกษา 
และ/หรือ 1 
เดือน
หลังจากจาก
พิธี
พระราชทาน
ปริญญา
บัตร 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มีการ
สำรวจระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
หรือสำรวจแล้วมีคะแนนเฉลี่ย
ต่ำกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.0 
ระดับคะแนน 1 = มีการสำรวจ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
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1.3 การตรวจสอบประเด็นสำคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัด และเกณฑ์ในการให้คะแนน 
การกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ฯ  โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
ความเหมาะสมของข้อคำถาม และขอคำแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นทำการตรวจสอบ
หาความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) ความเหมาะสมของคำถาม โดยผู้เชี ่ยวชาญ 
จำนวน 5 ท่าน ซึ ่งเป็นผู ้เชี ่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาความ
สอดคล้องและความเหมาะสมของข้อคำถามรายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ความเหมาะสมของ
ภาษา และนำมาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC)   

ภายหลังจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของประเด็นสำคัญ มาตรฐาน
และตัวชี้วัดแล้ว นำผลการตรวจสอบคัดเลือกข้อคำถามที่ผ่านเกณฑ์และการปรับปรุงทางภาษาไป
ปรับปรุงแก้ไข  เพื่อนำไปจัดทำเป็นพิมพ์เขียวรูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผู้เรียนฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ผลดังนี้ 
 

ตาราง 20 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการให้คะแนนในการกำกับติดตามฯ  หลังการปรับแก้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
ลำดับ ตัวบ่งชี้ในการกำกับตดิตาม เกณฑ์ในการให้คะแนนในการกำกับติดตาม 

1 การจดัทำกระบวนการ PDCA กำหนด
วัตถุประสงค์และเปา้หมายอยา่งน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 (P-Planning) 
- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมาย

ในการดำเนินงาน 

- มีการแสดงขั้นตอน 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มกีารจัดทำกระบวนการ PDCA 
และไม่กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
(Objective) ไม่มีการกำกับตดิตามและปรับปรุง  ไม่
มีข้อมูลหลักฐาน 
ระดับคะแนน 1 = มกีารจัดทำกระบวนการ PDCA 
และมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เป้าหมาย (Objective) มีขั้นตอนในการดำเนินงาน 
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ตาราง 20 (ต่อ) 
 

ลำดับ ตัวบ่งชี้ในการกำกับตดิตาม  เกณฑ์ในการให้คะแนนในการกำกับติดตาม 

2 การนำกระบวนการ PDCA ไปปฏิบัติ (D-
Doing) 
- มีการนำขั้นตอนท่ีกำหนดไว้ไปสู่การ

ปฏิบัติ (ปฏิบัติอย่างไร, ใครเป็นผู้
ปฏิบัติ) 

- แสดงกจิกรรมทีด่ำเนินการและผลที่เกิด
จากการได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มกีารจัดทำกระบวนการ PDCA 
และไม่กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
(Objective) ไม่มีการกำกับตดิตามและปรับปรุง  ไม่
มีข้อมูลหลักฐาน 
ระดับคะแนน 1 = ไม่มกีารนำกระบวนการ PDCA 
ไปปฏิบัติ 
ระดับคะแนน 2 = มกีารนำกระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัติ 

3 การประเมินกระบวนการ PDCA   
(C-Check) 
- มีการประเมินกระบวนการ (ใครเป็นผู้

ประเมิน, มีวิธกีารประเมินอยา่งไร, ผล
จากการประเมิน) 

- แสดงใหเ้ห็นถึงผลจากการประเมนิ
กระบวนการ 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มกีารจัดทำกระบวนการ PDCA 
และไม่กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
(Objective) ไม่มีการกำกับตดิตามและปรับปรุง  ไม่
มีข้อมูลหลักฐาน 
ระดับคะแนน 1 = ไม่มกีารนำกระบวนการ PDCA 
ไปปฏิบัติ 
ระดับคะแนน 2 = มกีารนำกระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัติ  
ระดับคะแนน 3 = มกีารประเมินกระบวนการ 

4 การนำผลการประเมิน PDCA ไปปรับปรุง  
(A-Action) 
- มีการนำเอาผลหรือปัญหาที่พบจากการ

ประเมินไปปรับปรุง (ใครเป็นผู้ปรับปรุง, 
ปรับปรุงอย่างไร) 

- แสดงใหเ้ห็นถึงตัวอย่างในการปรบัปรุง 

ระดับคะแนน 0 = ไม่มกีารจัดทำกระบวนการ PDCA 
และไม่กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
(Objective) ไม่มีการกำกับตดิตามและปรับปรุง  ไม่
มีข้อมูลหลักฐาน 
ระดับคะแนน 1 = ไม่มกีารนำกระบวนการ PDCA 
ไปปฏิบัติ 
ระดับคะแนน 2 = มกีารนำกระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัติ  
ระดับคะแนน 3 = มกีารประเมินกระบวนการ 
ระดับคะแนน 4 = มกีารปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
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จากตารางที่ 20 เมื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้อง มีความเห็นว่าให้
ปรับเกณฑ์ในการให้คะแนนในการกำกับติดตามให้สอดคล้องกับเกณฑ์ในการให้คะแนนในการ
ประเมินคุณภาพ  

1.4 องค์ประกอบของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 

1.4.1 ผลการการวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการกำกับติดตามฯ 

จากการศึกษาและดำเนินการสังเคราะห์เอกสาร และการวิเคราะห์
กระบวนการการประกันคุณภาพ พบว่ารูปแบบการกำกับติดตาม ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Output) และด้าน
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จึงได้องค์ประกอบของการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน
และการประเม ินผ ู ้ เ ร ียน ตามระบบประก ันค ุณภา พการศ ึกษาภายในระด ับหล ักส ูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย ด้านปัจจัยนำเข้า 
(Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Output) และด้านข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบสรุปได้ ดังตารางที่ 21    
  



  176 

ตาราง 21 องค์ประกอบของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ 

 
ที ่ องค์ประกอบ

หลัก 
องค์ประกอบย่อย 

1 ป ั จ จ ั ย น ำ เ ข้ า 
(Inputs) 
 

1. วัตถุประสงค์ของการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผ ู ้ เ ร ียน ตามระบบประก ันค ุณภาพการศ ึกษาภายในระด ับหล ักส ูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบที่ 5 การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 
การประเมินผู้เรียน 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

3. เครื่องมือในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ประกอบด้วย  

- Google Mail   
- Google Calendar 
- Google Documents  
- Google Drive  

4. ผู้ใช้งานรูปแบบกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ต า ม ร ะ บ บ ป ร ะ ก ั น ค ุ ณ ภ า พ ก า ร ศ ึ ก ษ า ภ า ย ใ น ร ะ ด ั บ ห ล ั ก ส ู ต ร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  

- ผู้บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ผู้ทำหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินงาน  ได้แก่ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 

5. ข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
องค์ประกอบที่ 5 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน จำนวน 4 ตัว
บ่งชี้ 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ที ่ องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย 
2 กระบวนการ (Process) 1. การวางแผนการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังนี้ 

1.1 จัดทำปฏิทินกำหนดการกำกับติดตามฯ 
1.2 จัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าใช้งานรูปแบบฯ เพื่อใช้ในการกำหนดสทิธิ์

ในการใช้งานรูปแบบ โดยใช้ Google Mail ในการ Log in เข้าใช้
งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ รวมถึงการ   รับ-ส่งจดหมายแจ้ง
กำหนดการดำเนินการต่างๆ 

1.3 กำหนดช่วงเวลาการกำกับติดตามฯ ลงใน Google Calendar 
1.4 การจัดทำแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลต่างๆ และแฟ้มข้อมูล

สำหร ับเก ็บข ้อม ูลของแต ่ละหล ักส ูตร  โดยใช ้  Google 
Documents และ Google Drive 

2. การสร้างความเข้าใจ/การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานรูปแบบ
การกำกับติดตามฯ ให้แก่ผู้ใช้งาน 

3. การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนของหลักสูตร โดยผู้บันทึกข้อมูลการดำเนินงานฯ ตามที่
ได้รับแจ้งเตือนจาก e-mail และ Google Calendar โดยบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรม Microsoft Excel  หรือ Google Sheets 

4. การกำกับติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานฯ โดยผู้กำกับติดตามฯ ใน
โปรแกรม Microsoft Excel  หรือ Google Sheets   

5. การเข้าดูผลการกำกับติดตามเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน 
6. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร พิมพ์รายงานผลการ

กำกับติดตามฯ เพื่อเป็นสารสนเทศเสนอผู้บริหารใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

3 ผลผลิต (Output) 1. ข้อมูลผลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ของหลักสูตรฯ 

2. ข้อมูลผลการกำกับติดตามฯ ในแต่ละช่วง 
3. รายงานผลการกำกับติดตามฯ 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

ที ่ องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย 
4 ข้อมูลป้อนกลับ 

(Feedback) 
1. การสะท้อนสารสนเทศการกำกับติดตามฯ แก่หลักสูตรเพื่อปรับปรุง    

ผลการดำเนินงาน 
2. การสะท้อนสารสนเทศการกำกับติดตามฯ เสนอผู้บริหารใช้ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
3. การประเมินรูปแบบการกำกับติดตามเพื ่อสะท้อนข้อมูลเพื ่อการ

ปรับปรุงรูปแบบการกำกับติดตามทั้งด้านผลผลิต กระบวนการ และ
ปัจจัยนำเข้า 

 
จากตารางองค์ประกอบของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผู ้ เร ียนฯ มีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบและแต่ละองค์ประกอบหลักมี
องค์ประกอบย่อย รายละเอียดดังนี้ 

1. ปัจจัยนำเข้า (Input)  มีส่วนประกอบย่อย 5 ส่วน ได้แก่ 1)วัตถุประสงค์ของ
การกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2)มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการ
กำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบที่ 5 การจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.2 การวางระบบ
ผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 การประเมินผู้เรียน 5.4 ผลการด ำเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 3)เครื่องมือในการกำกับติดตามหลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ประกอบด้วย  Google 
Mail, Google Calendar, Google Documents และ Google Drive 4)ผ ู ้ใช ้งานร ูปแบบกำกับ
ติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  ผู้บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน 
ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และผู้ทำหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินงาน  ได้แก่ ผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่
ประกันคุณภาพ    5)ข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตาม
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบที่ 5 
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ 

2. กระบวนการ (Process) มีส่วนประกอบย่อย 6 ส่วน ได้แก่ 1)การวางแผน 2)การ
สร้างความเข้าใจ/การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ ให้แก่ผู้ใช้งาน  
3)การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนของหลักสูตร โดย
ผู้บันทึกข้อมูลการดำเนินงาน 4)การกำกับติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานฯ โดยผู้กำกับติดตามฯ 
5)การเข้าดูผลการกำกับติดตามฯ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน 6)เจ้าหน้าที่ประกันคุณภ าพ
ของคณะ/หลักสูตร พิมพ์รายงานผลการกำกับติดตามฯ เพื่อเป็นสารสนเทศเสนอผู้บริหารใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  

3. ผลผลิต (Output) เป็นส่วนที่ได้จากกระบวนการ มีส่วนประกอบย่อย 3 ส่วน ได้แก่ 
1)ข้อมูลผลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนของหลักสูตรฯ  2)ข้อมูล
ผลการกำกับติดตามฯ ในแต่ละช่วง 3)รายงานผลการกำกับติดตามฯ 

4. ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) มีส่วนประกอบย่อย 3 ส่วน ได้แก่ 1)ข้อมูลการ
สะท้อนสารสนเทศการกำกับติดตามฯ แก่หลักสูตรเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน 2)การสะท้อน
สารสนเทศการกำกับติดตามฯ เสนอผู้บริหารใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 3)การ
ประเมินรูปแบบการกำกับติดตามเพื่อสะท้อนข้อมูลเพื่อการปรับปรุงรูปแบบการกำกับติดตามทั้ง
ด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัยนำเข้า 

จากข้อมูลองค์ประกอบของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียนฯ สรุปได้ดังภาพที่ 7 
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ภาพประกอบ 7  องค์ประกอบของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 

ปจัจยัน ำเขำ้ 

(Inputs)

1. วตัถปุระสงคข์องการก ากบัติดตามฯ

2. มาตรฐาน ตวับ่งชี้ เกณฑ/์ตวัชี้วดัในการก ากบัติดตามฯ

3. เครื่องมอืในการก ากบัติดตามฯ

4. ผูใ้ชง้านรูปแบบก ากบัติดตามฯ

5. ขอ้มลูการด าเนินงานหลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเ้รียน ฯ

กระบวนกำร

(Process)

1. การวางแผนการก ากบัติดตามฯ

2. การสรา้งความเขา้ใจ/การอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการใชง้านรูปแบบการก ากบัติดตามฯ

3. การบนัทกึขอ้มลูการด าเนินงานหลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเ้รียนของ

หลกัสูตร โดยผูบ้นัทกึขอ้มลูการด าเนินงาน

4. การก ากบัติดตาม โดยผูก้ ากบัติดตามฯ 

5. การเขา้ดูผลการก ากบัติดตามเพือ่น าไปปรบัปรุงการด าเนินงาน

6. การพมิพร์ายงานผลการก ากบัติดตามฯ เพือ่เป็นสารสนเทศเสนอผูบ้ริหาร

ผลผลติ 

(Output)

1. ขอ้มลูผลการด าเนินงานหลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเ้รียนฯ

2. ขอ้มลูผลการก ากบัติดตามฯ ในแต่ละช่วง

3. รายงานผลการก ากบัติดตามฯ

ขอ้มูลป้อนกลบั 

(Feedback)

1. การสะทอ้นสารสนเทศการก ากบัติดตามฯ แก่หลกัสูตรเพือ่ปรบัปรุงผลการด าเนินงาน

2. การสะทอ้นสารสนเทศการก ากบัติดตามฯ เสนอผูบ้ริหารใชใ้นการวางแผนพฒันา

คุณภาพหลกัสูตร

3. การประเมนิรูปแบบการก ากบัติดตาม
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1.4.2 ผลการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 

ผู้วิจัยนำประเด็นสำคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัดในการกำกับติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ มาออกแบบรูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผู้เรียนฯ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (Input)  กระบวนการ (Process)  ผลผลิต 
(Output) และ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แสดงดังภาพที่ 8 
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ภาพประกอบ 8  ผลการออกแบบรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 

ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 
1. วัตถุประสงค์ของการกำกับติดตามหลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ตามระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการกำกับตดิตามหลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รยีน 

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบที่ 
5 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน  

3. เครื่องมือในการกำกบัตดิตามหลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีนฯ ประกอบดว้ย Google 
Mail, Google Calendar, Google Documents และ Google Drive  

4. ผู้ใช้งานรูปแบบกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ประกอบด้วย ผู้
บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน และผู้ทำหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินงาน  

5. ข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลกัสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบที่ 5 การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผู้เรียน  

ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) 

1. การสะท้อนสารสนเทศ
การกำกับตดิตามฯ แก่
หลักสูตรเพ่ือปรับปรุง
ผลการดำเนินงาน 

2. การสะท้อนสารสนเทศ
การกำกับตดิตามฯ 
เสนอผู้บริหารใช้ในการ
วางแผนพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร 

3. การประเมินรูปแบบ
การกำกับตดิตามเพื่อ
สะท้อนข้อมูลเพ่ือการ
ปรับปรุงรูปแบบการ
กำกับติดตามทั้งด้าน
ผลผลิต กระบวนการ 
และปัจจัยนำเข้า 

กระบวนการ (Process) 
1. การวางแผนการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จัดทำ
ปฏิทินกำหนดการกำกับติดตามฯ จัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ 
กำหนดช่วงเวลาการกำกับติดตามฯ ลงใน Google Calendar การจัดทำแบบฟอร์มการ
บันทึกข้อมูลต่าง  ๆและแฟ้มข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูล 

2. การสร้างความเข้าใจ/การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ 
ให้แก่ผู้ใช้งาน 

3. การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนของ
หลักสูตร  

4. การกำกับติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานฯ โดยผู้กำกับติดตามฯ  
5. การเข้าดูผลการกำกับติดตามเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน 

6. การพิมพ์รายงานผลการกำกับติดตามฯ  

ผลผลิต (Output) 
1. ข้อมูลผลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ 
2. ข้อมูลผลการกำกับติดตามฯ ในแต่ละช่วง 
3. รายงานผลการกำกับติดตามฯ 
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จากแผนภาพที่ 8 สามารถอธิบายรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู ้เร ียนฯ ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า ( Input)  กระบวนการ (Process)  ผลผลิต 
(Output) และ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  รายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)   
ปัจจัยนำเข้าของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรียนฯ ประกอบด้วย 
1)วัตถุประสงค์ของการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรียน  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามให้หลักสูตรได้ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ใน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ให้เป็นไปตามระบบ
การประกันคุณภาพ 

2)มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู ้เร ียน   ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบที่ 5 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
จำนวน 4 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.2 การวางระบบผู ้สอน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 การประเมินผู้เรียน 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดยประยุกต์มาจากเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้เชิง
คุณภาพที่เน้นกระบวนการ การวางแผน (Plan) การดำเนินการตามแผน (Do) การประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน(Check/Study) และการนำผลการประเมินการดำเนินการตาม
แผนฯ มาปรับปรุงการดำเนินงาน(Action) 

  3) เครื่องมือในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน   ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ประกอบด้วย  Google Mail, Google Calendar, 
Google Documents และ Google Drive 

   -               Google Mail ใช้ในการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานรูปแบบ โดย
ใช้ Google Mail ในการ Log in เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ รวมถึงการรับ-ส่งจดหมาย
แจ้งกำหนดการดำเนินการต่างๆ 

   -          Google Calendar ใช้เพื่อกำหนดช่วงเวลาของกิจกรรมติดตาม 
พร้อมทั้งส่งการแจ้งเตือนการดำเนินการไปยังผู้ที ่เกี ่ยวข้อง เป็นตัวช่วยในการจัดตารางเวลา 
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สามารถกำหนดกิจกรรมที่จะทำลงไปได้ ทำให้ได้เห็นอย่างชัดเจน เหตุการณ์ใน Google Calendar 
สามารถกำหนดให้แจ้งเตือนทางอีเมล์ได้ ซึ่งสามารถส่งข้อความเชิญที่เกี ่ยวกับกิจกรรมได้ทาง
อีเมล์ และยังกำหนดล่วงหน้าได้ 

 
   -                               Google Documents การจัดทำแบบฟอร์มการ

บันทึกข้อมูลต่างๆ และจัดทำโปรแกรมการบันทึกการดำเนินงาน บันทึกการกำกับติดตาม และให้
คะแนนการกำกับติดตามการดำเนินงาน โดยใช้ Microsoft Excel  หรือ Google Sheets ดังนี้ 

 

- Google Docs เป็นโปรแกรมสำหรับงานเอกสาร สามารถสร้าง
และแก้ไขข้อความบนเอกสารผ่านเบราว์เซอร์โดยที ่ไม ่ต้องมีซอฟต์แวร์ก ็สามารถใช้งาน
ได้ นอกจากนี้สามารถทำงานพร้อมกันหลายๆ คนในไฟล์เดียวกันได้ และการเปลี่ยนแปลงบน
เอกสารจะได้รับการบันทึกอัตโนมัติ ใช้สำหรับทำเอกสารประกอบต่างๆ  
 

- Google Sheet มีลักษณะการทำงานคล้ายกันกับ  Microsoft 
Excel สามารถสร้าง Column, Row สามารถใส่ข้อมูลต่างๆ ลงไปใน Cell (เซลล์) ได้ และคำนวณ
สูตรต่างๆ ได้ ในงานวิจัยนี้นำมาสร้างเป็นโปรแกรมสำหรับการกำกับติดตาม เรียกว่า โปรแกรม  
Monitoring KKU 

 

- Google Forms ใช้ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้
สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form ผู้ใช้
สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การ
ทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน เป็นต้น  ในงานวิจัยนี้ใช้สำหรับ
การจัดทำแบบสอบถามหรือแบบประเมินผลการใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ  

   
   -          Google Drive ใช้ในการบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลสำหรับเก็บ

ข้อมูลของ   แต่ละหลักสูตร 
  4)ผู้ใช้งานรูปแบบกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู ้เรียน  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประกอบด้วย   
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   - ผู้บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
   - ผู้ทำหน้าที่กำกับติดตาม ได้แก่ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 
  5) ข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบที่ 5 
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะต้องบันทึกข้อมูลในเครื่องมือที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับติดตาม 

2. ด้านกระบวนการ (Process)   
ด้านกระบวนการ (Process) เป็นขั้นตอนระหว่างการดำเนินการกำกับติดตามฯ มี

ส่วนประกอบย่อย 6 ส่วน ดังนี้ 
1) วางแผนการกำกับติดตาม มีขั้นตอนย่อย ได้แก่ 

- จัดทำปฏิทินกำหนดการกำกับติดตามฯ ตามปฏิทินการศึกษา ประจำปี
การศึกษาที่จะดำเนินการกำกับติดตาม 

- จัดทำฐานข้อมูลผู ้เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ เพื ่อใช้ในการ
กำหนดสิทธิ์ในการใช้งานรูปแบบ โดยใช้ Google Mail ในการ Log in เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับ
ติดตามฯ รวมถึงการรับ-ส่งจดหมาย แจ้งกำหนดการกิจกรรมต่างๆ ลงใน Google Calendar 

- การจัดทำแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลต่างๆ และแฟ้มข้อมูลสำหรับเก็บ
ข้อมูลของแต่ละหลักสูตร โดยใช้ Google Documents และ Google Drive 

 2) การสร้างความเข้าใจ/การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานรูปแบบการกำกับ
ติดตามฯ ให้แก่ผู้ใช้งาน  โดยการแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องมือการกำกับติดตามให้แก่ผู้ใช้งาน  

3) การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ของหลักสูตร โดยผู้บันทึกข้อมูลการดำเนินงานได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บันทึกข้อมูล
การดำเนินงานต่างๆ ลงในเครื่องมือการกำกับติดตาม (โปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring 
KKU) ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในปฏิทินการกำกับติดตาม 

4) การดำเนินการกำกับติดตามฯ โดยผู้กำกับติดตามฯ จะเข้าตรวจสอบใน
เครื่องมือการกำกับติดตาม (โปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU) ตามช่วงระยะเวลาที่ได้
กำหนดไว้ในปฏิทินการกำกับติดตาม แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การกำกับติดตามที่กำหนดไว้ 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุง/แก้ไขการดำเนินงานของหลักสูตร 

5) การเข้าดูผลการกำกับติดตามฯ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน อาจารย์
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าสู่เครื่องมือการกำกับติดตาม (โปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU) 
เพื่อรับทราบผลการกำกับติดตาม และนำผลไปปรับปรุง/แก้ไขการดำเนินงานของหลักสูตร 

6) เจ้าหน้าที ่ประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร พิมพ์รายงานผลการกำกับ
ติดตามฯ เพื่อเป็นสารสนเทศเสนอผู้บริหารใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

3. ด้านผลผลิต (Output)  
ด้านผลผลิต (Output) เป็นส่วนที่ได้จากกระบวนการ มีส่วนประกอบย่อย 3 

ส่วน ได้แก่ 
1) ข้อมูลผลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ 

เมื่อหลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องแล้ว ข้อมูลในส่วนนี้จะสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล
หรือหลักฐานในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  เมื่อสิ้นปีการศึกษาได้ 

2) ข้อมูลผลการกำกับติดตามฯ ในแต่ละช่วง เป็นข้อมูลผลการกำกับติดตาม 
ซึ่งจะประกอบด้วยคะแนนการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/แก้ไขการดำเนินงาน
ต่างๆ 

3) รายงานผลการกำกับติดตามฯ เป็นรายงานผลการกำกับติดตามฯ ใน
ภาพรวมของหลักสูตรเพื่อเป็นสารสนเทศให้แก่ผู้บริหารของคณะในการบริหารคุณภาพหลักสูตร 

4. ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
ด้านข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) มีส่วนประกอบย่อย 3 ส่วน ได้แก่ 
1 )ข้อมูลการสะท้อนสารสนเทศการกำกับติดตามฯ แก่หลักสูตรเพื่อปรับปรุง

ผลการดำเนินงาน 
2) การสะท้อนสารสนเทศการกำกับติดตามฯ เสนอผู้บริหารใช้ในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพหลักสูตร 
3) การประเมินรูปแบบการกำกับติดตามฯ เพื่อสะท้อนข้อมูลเพื่อการปรับปรุง

รูปแบบการกำกับติดตามทั้งด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัยนำเข้า 
จากรายละเอียดของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษารภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  สามารถสรุปเป็นแผนภาพรูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาร
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing แสดง
ดังภาพที่ 9 
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จากรายละเอียดการของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษารภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ที่ได้พัฒนาขึ้น ในส่วนของเครื่องมือการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ประกอบด้วย  
Google Mail, Google Calendar, Google Documents และ Google Drive สามารถสรุปเป็น
แผนภาพขั้นตอนการทำงานของเครื่องมือการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียน การสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ ได้ดังภาพที่ 10 
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ภาพประกอบ 10 ขั้นตอนการทำงานของเครื่องมือการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียนฯ  
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จากภาพขั้นตอนการทำงานของเครื่องมือการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียนฯ สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้  

1. ขั้นตอนการเตรียมการดำเนินงานของรูปแบบการกำกับติดตามฯ มีขั้นตอนย่อย 
ดังนี้ 

- ผู้จัดการ(Admin)รูปแบบการกำกับติดตามฯ จัดทำปฏิทินการกำกับติดตาม
ฯ โดยอิงกำหนดการต่างๆ ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

- ผู้จัดการ(Admin)รูปแบบการกำกับติดตามฯ จัดทำบัญชีข้อมูลผู้เข้าใช้งาน
รูปแบบฯ โดยการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานรูปแบบ โดยใช้ Google Mail ในการ Log in เข้าใช้งาน
รูปแบบการกำกับติดตามฯ รวมถึงการ รับ-ส่งจดหมายแจ้งกำหนดการดำเนินการต่างๆ 

- ผู้จัดการ(Admin)รูปแบบการกำกับติดตามฯ กำหนดช่วงเวลาการกำกับ
ติดตามฯ ลงใน Google Calendar มีขั้นตอนดังนี้ 

 กำหนดช่วงเวลาการกำกับติดตามฯ ลงใน Google Calendar 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 11 แสดงหน้าจอ Google Calendar 
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ภาพประกอบ 12 แสดงหน้าจอการสร้างปฏิทินและกำหนดช่วงเวลาการกำกับติดตามฯ ลงใน 
Google Calendar 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 แสดงหน้าจอการกำหนดรายละเอียดในการสร้างปฏิทินและกำหนดช่วงเวลาการ
กำกับติดตามฯ ลงใน Google Calendar 

 
การกำหนดผู้เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ ในขั้นตอนต่างๆ เพื่อส่ง

อีเมล์การเข้าร่วมการกำกับติดตามฯ ตัวอย่างดังแสดงดังภาพต่อไปนี้แจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องใน
ขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการวางแผน (Planning)  ตัวอย่างดังแสดงดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบ 14 แสดงหน้าจอการกำหนดผู้เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ ใน Google 
Calendar 

 
การกำหนดผู้เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ เพิ่มเติมในขั้นตอนต่างๆ 

เพื่อส่งอีเมล์เชิญเข้าร่วมการกำกับติดตาม ตัวอย่างดังแสดงดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 แสดงหน้าจอการกำหนดผู้เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ เพิ่มเติม เพื่อส่ง
อีเมล์เชิญเข้าร่วม 
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ภาพประกอบ 16 แสดงหน้าจอการกำหนดรายละเอียดกิจกรรม เพื่อส่งปฏิทินการดำเนินการและ

ส่งอีเมล์เชิญเข้าร่วมการกำกับติดตามฯ 
 

เมื่อกดบันทึกการสร้างปฏิทินและส่งอีเมล์ไปยังผู้เข้าร่วมการกำกับติดตามแล้ว 
จะปรากฏกิจกรรมใน Google Calendar แสดงดังภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 แสดงหน้าจอปฏิทินการกำกับติดตามฯ ใน Google Calendar 
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- ผู้จัดการ(Admin)รูปแบบการกำกับติดตามฯ จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ใน
รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเร ียนการสอน การประเมินผู ้เร ียนฯ โดยใช้ Google 
Documents ซึ ่งประกอบด้วยโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU จัดทำด้วย Microsoft 
Excel ที่สามารถเปิดใช้งานได้ด้วย Google Sheet การจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ Google Drive โดยแยก
แฟ้มจัดเก็บข้อมูลสำหรับแต่ละหลักสูตร  และแบ่งปันแฟ้มข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าใช้
ข้อมูลร่วมกันได้ มีขั้นตอนดังนี้ 

จัดทำแฟ้มจัดเก็บข้อมูลสำหรับแต่ละหลักสูตร โดยใช้ Google Drive แสดง
ตัวอย่างดังภาพ และไฟล์ 

 

 
 

ภาพประกอบ 18 แสดงหน้าจอแฟ้มจัดเก็บข้อมูลสำหรับแต่ละหลักสูตร ใน Google Drive 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 แสดงหน้าจอแฟ้มข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้ และโปรแกรม
กำกับติดตามฯ Monitoring KKUใน Google Drive 
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2. การแบ่งปันแฟ้มข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ในแต่ละ
ขั้นตอนการกำกับติดตาม ในขั้นแรกนี้ให้แบ่งปันแฟ้มข้อมูลให้แก่อาจารย์ในหลักสูตร เพื่อจะได้เข้า
มากรอกข้อมูลผลการดำเนินงานต่างๆ ได้ โดยใช้บัญชีอีเมล์ในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน
รูปแบบการกำกับติดตามฯ ขั้นตอนนี้ดำเนินการใน Google Drive แสดงดังภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 แสดงหน้าจอแบ่งปันแฟ้มข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 
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ภาพประกอบ 21 แสดงหน้าจอการต้ังค่าการแบ่งปันแฟ้มข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าใช้
ข้อมูลร่วมกันได้ 

 
3. จัดทำโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU จัดทำด้วย Microsoft Excel 

ตามกรอบการกำกับติดตามฯ แสดงตัวอย่างดังภาพ 
 



  197 

 
 

ภาพประกอบ 22 แสดงโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU จัดทำด้วย Microsoft Excel 
 

2. ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ  โดยมีกำหนดการกำกับติดตาม 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การกำกับติดตามครั้งที่ 1 ติดตาม
การจัดทำกระบวนการ PDCA และกำหนดเป้าหมาย(Planning) ระยะที่ 2 การนำกระบวนการ 
PDCA ไปปฏิบัติ(Doing)  ระยะที่ 3 การประเมินกระบวนการ PDCA (Check)  และระยะที่ 4 การ
นำผลการประเมิน PDCA ไปปรับปรุง(Action)  โดยที่ในแต่ะละระยะมีขั้นตอนการดำเนินการที่
เหมือนกัน ดังนี้ 

2.1 การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
โดยผู้บันทึกข้อมูลการดำเนินงานฯ ตามที่ได้รับแจ้งเตือนจาก e-mail และ Google Calendar โดย
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel  หรือ Google Sheets สำหรับการกำกับติดตามฯ ที่
ได้รับการแชร์โปรแกรมไว้  รายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

- ผู้จัดการ(Admin)รูปแบบการกำกับติดตามฯ ส่งอีเมล์เชิญเข้าร่วมการกำกับ
ติดตามฯ และส่งปฏิทินการกำกับติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวอย่างดังแสดงดังภาพ
ต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 23 แสดงการส่งอีเมล์เชิญเข้าร่วมการกำกับติดตามฯ และส่งปฏิทินการกำกับ
ติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือผู้บันทึกข้อมูล รับอีเมล์การเชิญให้เข้าร่วม

กิจกรรมจาก e-mail และ Google Calendar ให้เข้าไปยังลิงค์ที่แบ่งปันไว้เพื่อเข้าสู่รูปแบบการ
กำกับติดตามฯ แสดงตัวอย่างดังภาพ   

 

 
 

ภาพประกอบ 24 แสดงการเข้าไปยังลิงค์ที่แบ่งปันไว้เพื่อเข้าสู่รูปแบบการกำกับติดตามฯ  
 

- การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU หรือ Google 
Sheets สำหรับการกำกับติดตามฯ ที่ได้รับการแชร์โปรแกรมไว้  มีขั้นตอนต่างๆ แสดงดังภาพ   

 

คลกิที่ลงิคน์ี้ เพือ่เขา้สู่

รูปแบบ 
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ภาพประกอบ 25 แสดงหน้าจอการเข้าไปยังแฟ้มบันทึกข้อมูลตามลิงค์ที่แบ่งปันไว้เพื่อเข้าสู่รูปแบบ

การกำกับติดตามฯ และโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU หรือ Google Sheets 
 

ใช้เมาส์ชี ้ที ่โปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU หรือ Google Sheets แล้ว
คลิกเมาส์ด้านขวา เลือกเปิดการใช้งานด้วย Google Sheet ดังภาพ 
 

 
 
ภาพประกอบ 26 แสดงหน้าจอการเข้าไปโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU หรือ Google 

Sheets 

คลกิที่ลงิคน์ี้ เพือ่เขา้สู่

โปรแกรม 

 



  200 

 
 

ภาพประกอบ 27 แสดงหน้าจอโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU การเข้าไปยังลิงค์ที่
แบ่งปันไว้เพื่อเข้าสู่รูปแบบการกำกับติดตามฯ  

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน แบ่งตามระยะการ

กำกับติดตาม ดังนี้ 

- การบันทึกข้อมูลครั้งที่ 1 ให้คลิกที่แผ่นงานที่มีชื่อว่า ครั้งที่ 1 – Planning 

- การบันทึกข้อมูลครั้งที่ 2 ให้คลิกที่แผ่นงานที่มีชื่อว่า ครั้งที่ 2 –Doing 

- การบันทึกข้อมูลครั้งที่ 3 ให้คลิกที่แผ่นงานที่มีชื่อว่า ครั้งที่ 3 – Check 

- การบันทึกข้อมูลครั้งที่ 4 ให้คลิกที่แผ่นงานที่มีชื่อว่า ครั้งที่ 4 - Acting 
โดยการบันทึกข้อมูลให้ดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระยะการกำกับ

ติดตามทั้ง 4 ระยะ  มีขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้  

- ในช ่อง “ประเม ินการดำเน ินการตนเอง”  คล ิกเล ือกว่า 
“ดำเนินการแล้ว” หากมีการดำเนินการกรอกข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐานการดำเนินงานแล้ว หรือ 
คลิกเลือกคำว่า “ยังไม่ดำเนินการ” หากยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูล หรือหลักฐานการวางแผน
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 

- ให้บันทึกข้อมูลอธิบายการดำเนินงานโดยสังเขปในช่อง “ผลการ
ดำเนินงาน”  
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- แนบไฟล ์หล ักฐานการดำเน ินงานในช ่อง  “หล ักฐานการ
ดำเนินงาน” ทำได้โดยการแบ่งปันไฟล์ข้อมูลหลักฐานการดำเนินงานที่ได้บันทึกไว้ใน Google 
Drive แล้วนำลิงค์หลักฐานการดำเนินงานมาใส่ไว้ในช่องช่อง “หลักฐานการดำเนินงาน”  

ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกข้อมูล แสดงดังภาพ 
 

              
 

 
ภาพประกอบ 28 แสดงหน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานในโปรแกรมกำกับติดตามฯ 

Monitoring KKU  
 

2.2 ขั ้นตอนการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู ้เรียนฯ  
ผู้กำกับติดตามเข้าตรวจสอบติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ในโปรแกรม Microsoft Excel หรือ 
Google Sheets สำหรับการกำกับติดตามฯ ที่ได้รับการแชร์โปรแกรมไว้ และประเมินให้คะแนนการ
ดำเนินงานพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร  
รายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  

คลกิเลอืกว่า 

“ด าเนินการ

แลว้” 

กรอกขอ้มูล

ผลการ

ด าเนินงาน 

แนบลงิค์

หลกัฐานการ

ด าเนินงาน 
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- ผู้จัดการ (Admin) รูปแบบการกำกับติดตามฯ ส่งอีเมล์เชิญเข้าร่วมการกำกับ
ติดตามฯ และส่งปฏิทินการกำกับติดตามให้อาจารย์ผู ้กำกับติดตาม ตัวอย่างดังแสดงดังภาพ
ต่อไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 29 แสดงการส่งอีเมล์เชิญเข้าร่วมการกำกับติดตามฯ และส่งปฏิทิน 
 

- ผู้กำกับติดตาม รับอีเมล์การเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมจาก e-mail และ Google 
Calendar ให้เข้าไปยังลิงค์ที่แบ่งปันไว้เพื่อเข้าสู่รูปแบบการกำกับติดตามฯ แสดงตัวอย่างดังภาพ 

 

 
 

ภาพประกอบ 30 แสดงการเข้าไปยังลิงค์ที่แบ่งปันไว้เพื่อเข้าสู่รูปแบบการกำกับติดตามฯ  
 

  

คลกิที่ลงิคน์ี้ เพือ่เขา้สู่

รูปแบบ 
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- การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU หรือ Google 
Sheets สำหรับการกำกับติดตามฯ ที่ได้รับการแชร์โปรแกรมไว้  มีขั้นตอนต่างๆ แสดงดังภาพ 

 

 
 

ภาพประกอบ 31 แสดงหน้าจอการเข้าไปยังแฟ้มบันทึกข้อมูลตามลิงค์ที่แบ่งปันไว้เพื่อเข้าสู่รูปแบบ
การกำกับติดตามฯ และโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU หรือ Google Sheets 

  

คลกิที่ลงิคน์ี้ เพือ่เขา้สู่

โปรแกรม 
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ใช้เมาส์ชี ้ที ่โปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU หรือ Google Sheets แล้ว
คลิกเมาส์ด้านขวา เลือกเปิดการใช้งานด้วย Google Sheet ดังภาพ 

 

 
 
ภาพประกอบ 32 แสดงหน้าจอการเข้าไปโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU หรือ Google 

Sheets 
 
ผู้กำกับติดตามฯ เข้าตรวจติดตามการดำเนินงาน แบ่งตามระยะการกำกับ

ติดตาม ดังน้ี 
- การติดตามครั้งที่ 1 ให้คลิกที่แผ่นงานที่มีชื่อว่า ครั้งที่ 1 – Planning 
- การติดตามครั้งที่ 2 ให้คลิกที่แผ่นงานที่มีชื่อว่า ครั้งที่ 2 –Doing 
- การติดตามครั้งที่ 3 ให้คลิกที่แผ่นงานที่มีชื่อว่า ครั้งที่ 3 – Check 
- การติดตามครั้งที่ 4 ให้คลิกที่แผ่นงานที่มีชื่อว่า ครั้งที่ 4 – Acting 
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โดยการตรวจติดตามการดำเนินงานให้ดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระยะการ
กำกับติดตามทั้ง 4 ระยะ  มีขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้  

- ในช่อง “ผลการกำกับติดตาม(ผ่าน/ไม่ผ่าน)”  คลิกเลือกว่า “ผ่าน” หาก
หลักสูตรมีการจัดทำแผนที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว   และคลิกเลือกว่า “ไม่ผ่าน” หาก
หลักสูตรมีการจัดทำแผนยังไม่สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน 

- ให้บันทึกข้อมูลอธิบายข้อคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่ค้นพบจากการตรวจ
ติดตามการดำเนินงานโดยสังเขปในช่อง “ข้อคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผู้กำกับติดตาม” เพื่อให้
หลักสูตรได้นำไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการในขั้นตอนนั้นๆ 

- ในช่อง “ระดับคะแนน”  ให้คลิกระดับคะแนนตามผลการกำกับติดตาม 
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ตัวอย่างหน้าจอการกำกับติดตาม แสดงดังภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 33 แสดงหน้าจอขั้นตอนการกำกับติดตามฯ ในโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring 
KKU  

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าดูผลการกำกับติดตามฯ ในโปรแกรม Microsoft 

Excel หรือ Google Sheets สำหรับการกำกับติดตามฯ เพื่อนำคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในแต่ละช่วง  เมื่อได้รับอีเมล์แจ้งเตือนจากผู้จัดการรูปแบบ (Admin) ให้
สามารถเข้าดูผลการกำกับติดตามฯ ในช่วงนั้นได้  ให้เข้าไปดูผลการกำกับติดตามฯ ในปรแกรม

คลกิเลอืกว่า 

“ผ่าน” หรือ   

“ไม่ผ่าน”  

กรอก

ขอ้คิดเหน็/

ขอ้เสนอแนะ  

คลกิเลอืก

ระดบัคะแนน  
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กำกับติดตามฯ Monitoring KKU แล้วนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้กำกับติดตามไปปรับปรุง
หรือแก้ไขตามคำแนะนำในแต่ละช่วง  

ผู้จัดการรูปแบบ(Admin) หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพของคณะจัดพิมพ์
รายงานผลการกำกับติดตามฯ ในแต่ละช่วงการกำกับติดตามฯ ของแต่ละหลักสูตร โดยจัดพิมพ์
รายงานจากโปรแกรม Microsoft Excel หรือ Google Sheets สำหรับการกำกับติดตามฯ เพื่อเป็น
สารสนเทศเสนอผู้บริหารใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  ตัวอย่างหน้าจอการจัดพิมพ์
รายงานผลการกำกับติดตาม  เพื่อจัดพิมพ์รายงานเสนอผู้บริหารคณะ  แสดงตัวอย่างดังภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 34 แสดงหน้าจอขั้นตอนการพิมพ์รายงานการกำกับติดตามฯ ในโปรแกรมกำกับ
ติดตามฯ Monitoring KKU  

 
ตัวอย่างรายงานการกำกับติดตามฯ ที่พิมพ์จากโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring 

KKU  ใน Google Sheet 
  

คลกิเพือ่จดัพมิพร์ายงาน

การก ากบัตดิตามฯเพือ่ 
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ภาพประกอบ 35 ตัวอย่างรายงานการกำกับติดตามฯ ที่พิมพ์จากโปรแกรมกำกับติดตามฯ 
Monitoring KKU  ใน Google Sheet 

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ โดยการประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนฯ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนฯ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ภายหลังจากที่ได้ทดลองใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียนฯ นำมาวิเคราะห์หาคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผู้เรียนฯ ต่อไป 

3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและ
การประ เม ินผ ู ้ เ ร ี ยน  ตามระบบประก ันค ุณภาพ การศ ึ กษาภ ายในระด ับหล ัก ส ู ตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing (ฉบับร่าง) โดยผู ้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และผู ้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้าน
เทคโนโลยี Cloud Computing จำนวน 7 คน ในด้าน 1)ความเหมาะสมของรูปแบบการกำกับ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนฯ 2) ความเป็นไปได้ของรูปแบบการกำกับ
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ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู ้เร ียนฯ และข้อคำถามปลายเปิดเพื ่อให้
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น ปรากฏผล การวิเคราะห์ ดังตารางที่ 22 
 
ตาราง 22 ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ (ฉบับร่าง)  
 

ข้อ
ท่ี 

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ค่าเฉลี่ย การแปลผล ค่าเฉลี่ย การแปลผล 

1 ปัจจัยนำเข้า (Inputs)     
 1.1 วัตถุประสงค์ของการกำกับติดตาม

การจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ผ ู ้ เ ร ียน ตามระบบประก ันค ุณภาพ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ภ า ย ใ น ร ะ ด ั บ ห ล ั ก ส ู ต ร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.50 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 

4.00 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 

 1.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์/ตัวชี้วัดใน
การกำกับติดตามการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
องค์ประกอบที ่ 5 การจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน 

4.67 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มากที่สุด 

4.33 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 

 1.3 เคร่ืองมือในการกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud 
Computing  

4.83 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มากที่สุด 

4.33 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ข้อ
ท่ี 

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ค่าเฉลี่ย การแปลผล ค่าเฉลี่ย การแปลผล 

 1.4 ผู ้ ใช ้งานร ูปแบบกำกับติดตามการ
จ ัดการเร ียนการสอนและการประเมิน
ผ ู ้ เ ร ี ยน  ตาม ระบบปร ะ ก ัน ค ุณ ภ า พ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ภ า ย ใ น ร ะ ด ั บ ห ล ั ก ส ู ต ร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.83 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มากที่สุด 

4.00 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 

 1.5 ข้อมูลการดำเนินงานการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หล ักส ูตร มหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น ใน
องค์ประกอบที่ 5 การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผู้เรียน 

4.83 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มากที่สุด 

4.33 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 

2 กระบวนการ (Process)     
 2.1 การวางแผนการกำกับติดตามการ

จ ัดการเร ียนการสอนและการประเมิน
ผ ู ้ เ ร ี ยน  ตาม ระบบปร ะ ก ัน ค ุณ ภ า พ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ภ า ย ใ น ร ะ ด ั บ ห ล ั ก ส ู ต ร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

4.50 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 

4.50 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 

 2.2 การสร้างความเข้าใจ/การอบรมให้
ความรู ้ เก ี ่ยวกับการใช้งานรูปแบบการ
กำกับติดตามฯ ให้แก่ผู้ใช้งาน 

4.67 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มากที่สุด 

4.17 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 

 2.3 การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานการ
จ ัดการเร ียนการสอนและการประเมิน
ผู้เรียนของหลักสูตร โดยผู้บันทึกข้อมูลการ
ดำเนินงานฯ ตามที่ได้รับแจ้งเตือนจาก e-
mail และ Google Calendar โดยบ ันทึก
ข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel  หรือ 
Google Sheets 

4.67 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มากที่สุด 

4.33 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ข้อ
ที ่

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ค่าเฉลี่ย การแปล

ผล 
ค่าเฉลี่ย การแปลผล 

 2.4 การกำก ับต ิดตามข ้อม ูลผลการ
ดำเนินงานฯ โดยผู ้กำกับติดตามฯ ใน
โปรแกรม Microsoft Excel  หรือ Google 
Sheets 

4.50 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 

4.33 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 

 2.5 การเข้าดูผลการกำกับติดตามเพื่อ
นำไปปรับปรุงการดำเนินงาน 

4.67 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มากที่สุด 

4.83 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มากที่สุด 

 2.6 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพของคณะ/
หล ักส ูตร พ ิมพ์รายงานผลการกำกับ
ต ิดตามฯ เพ ื ่อ เป ็นสารสนเทศเสนอ
ผู้บริหารใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร 

4.17 มีความ
เหมาะสม/

ความเป็นไป
ได้มาก 

4.50 มีความ
เหมาะสม/

ความเป็นไป
ได้มาก 

3 ผลผลิต (Output)     
 3.1 ข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดการ

เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนของ
หลักสูตรฯ 

4.83 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มากที่สุด 

4.50 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 

 3.2 ข้อมูลผลการกำกับติดตามฯ ในแต่ละ
ช่วง 

4.83 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มากที่สุด 

4.50 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 

 3.3 รายงานผลการกำกับติดตามฯ 4.83 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มากที่สุด 

4.33 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ข้อ
ที ่

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ค่าเฉลี่ย การแปล

ผล 
ค่าเฉลี่ย การแปลผล 

4 ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)     
 4.1 การสะท้อนสารสนเทศการกำกับ

ติดตามฯ แก่หลักสูตรเพื่อปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 

4.83 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มากที่สุด 

4.33 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 

 4.2 การสะท้อนสารสนเทศการกำกับ
ติดตามฯ เสนอผู้บริหารใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

4.50 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 

4.00 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 

 4.3 การประเมินรูปแบบการกำกับติดตาม
เพ ื ่อสะท ้อนข ้อม ูลเพ ื ่อการปร ับปรุง
รูปแบบการกำกับติดตามทั้งด้านผลผลิต 
กระบวนการ และปัจจัยนำเข้า 

4.83 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มากที่สุด 

4.17 มีความ
เหมาะสม/
ความเป็นไป
ได้มาก 

 

4. ผลการนำรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน         
ผู ้เรียนฯ ไปใช้ทดลองใช้เพื ่อทดสอบคุณภาพของรูปแบบ  โดยนำรูปแบบการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ที่พัฒนาขึ้นไปสาธิตการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่
ประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตรนำร่องการใช้รูปแบบ 3 คน จาก 3 กลุ่มสาขาวิชา  เพื่อทดลอง
ใช้รูปแบบ ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผลการทดลองใช้รูปแบบเพื่อเก็บข้อมูลปัญหาอุปสรรคที่พบในการใช้
งานรูปแบบฯ แล้วนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น  โดยเจ้าหน้าที ่ประกันคุณภาพของคณะ/
หลักสูตรนำร่องการใช้รูปแบบ เสนอแนะว่าให้ปรับชนิดตัวอักษรให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเวลา
นำไปพิมพ์จะได้ไม่คลาดเคลื่อน   
  



  213 

ผลการนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้และประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี Cloud 
Computing  

1. ผลการเตรียมการนำรูปแบบฯ ไปใช้ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้เรียนฯ ให้แก่ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มีการดำเนินการดังนี้ 

1.1 วางแผนการนำรูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียนฯ ไปใช้ 

1.2 จัดเตรียมคู่มือการใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียนฯ และโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับบันทึกข้อมูลการกำกับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนฯ  แบบสอบถาม 

1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและ
วิธีการใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนฯ โดยผู้วิจัยได้
กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ หลักสูตร ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคัดเลือกแบ บ
เจาะจงมาจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา  

2. ผลการใช้รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร  การเรียนการสอน   การประเมินผู้เรียนฯ  
โดยการนำรูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนฯ ไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 หลักสูตร  มีขั้นตอนการทดลองใช้ดังนี้ 

2.1 ผู้วิจัยในฐานะผู้จัดการรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ จัดทำปฏิทินการกำกับติดตามฯ โดยอิงกำหนดการต่างๆ ตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 

2.2 ผู้วิจัยในฐานะผู้จัดการรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ จัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ เพื่อใช้ในการกำหนดสิทธิ์
ในการใช้งานรูปแบบ โดยใช้ Google Mail ในการ Log in เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ 
รวมถึงการ รับ-ส่งจดหมายแจ้งกำหนดการดำเนินการต่างๆ  

2.3 ผู้วิจัยในฐานะผู้จัดการรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ กำหนดช่วงเวลาการกำกับติดตามฯ ลงใน Google Calendar พร้อมทั้งกำหนดการ
ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้เกี ่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft Excel/Google Sheets หรือ การแจ้งเตือนให้
ผู้ทำหน้าที่กำกับติดตามเข้าตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานของหลักสูตรพร้อมทั้งประเมินให้
คะแนนการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ 

2.4 ผู้วิจัยในฐานะผู้จัดการรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียนฯ โดยใช้ Google Documents และจัดเก็บข้อมูลไว้ที ่ Google Drive โดยแยก
แฟ้มจัดเก็บข้อมูลสำหรับแต่ละหลักสูตร  และแชร์แฟ้มข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าใช้
ข้อมูลร่วมกันได้ 

2.5 ผู้วิจัยในฐานะผู้จัดการรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ สร้างความเข้าใจ/การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานรูปแบบการกำกับติดตาม
ฯ ให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม โดยการอธิบายและสาธิตการใช้งานในขั้นตอนต่างๆ  

2.6 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดลองเข้าบันทึกข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียนฯ ของหลักสูตร โดยผู้บันทึกข้อมูลการดำเนินงานฯ ตามที่ได้รับแจ้งเตือน
จาก e-mail และ Google Calendar โดยบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel  หรือ Google 
Sheets สำหรับการกำกับติดตามฯ ที่ได้รับการแชร์โปรแกรมไว้ 

2.7 ผู้กำกับติดตามฯ เข้าตรวจสอบติดตามข้อมูลผลการดำนงานฯ ในโปรแกรม 
Microsoft Excel หรือ Google Sheets สำหรับการกำกับติดตามฯ ที่ได้รับการแชร์โปรแกรมไว้ และ
ประเมินให้คะแนนการดำเนินงานพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลข้อเสนอแนะเพื ่อนำไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

2.8 อาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร เข้าดูผลการกำกับติดตามฯ ในโปรแกรม 
Microsoft Excel หร ือ  Google Sheets สำหร ับการกำก ับต ิดตามฯ เพื่ อนำคำแนะนำหรือ
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในแต่ละช่วง 

2.9 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพของคณะจัดทำรายงานผลการกำกับติดตามของ
แต่ละหลักสูตร โดยจัดพิมพ์รายงานจากโปรแกรม Microsoft Excel หรือ Google Sheets สำหรับ
การกำกับติดตามฯ เพื่อเป็นสารสนเทศเสนอผู้บริหารใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ โดยการประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนฯ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนฯ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ภายหลังจากที่ได้ทดลองใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียนฯ นำมาวิเคราะห์หาคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผู้เรียนฯ ต่อไป 

4. ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ  

เมื่อดำเนินการประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียนฯ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียนฯ เก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประกัน
คุณภาพ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  นำผลการประเมิน
มาวิเคราะห์คุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้สถิติการแจกแจงความถี่และร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ได้ผลดังตารางที่ 
23  และแผนภาพที่ 36 ดังนี้ 
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ตาราง 23 ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ  

 

ข้อ ประเด็น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 

ระดับหลักสูตร 

เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพ 

ของคณะ/หลักสูตร 

ค่า 

เฉลี่ย S.D. 

แปล 

ผล 

ค่า 

เฉลี่ย S.D. 

แปล 

ผล 

ค่า 

เฉลี่ย S.D. 

แปล 

ผล 

มาตรฐานด้านการใช้
ประโยชน์                         

1 ประโยชน์ต่อการนำ
รูปแบบ ไปใช้ในงาน
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรของท่าน 

4.60 0.49 มาก
ที่สุด 

4.85 0.36 มาก
ที่สุด 

4.60 0.49 มาก
ที่สุด 

2 การรวบรวม
สารสนเทศที่
ครอบคลุมและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

4.55 0.50 มาก
ที่สุด 

4.75 0.43 มาก
ที่สุด 

4.53 0.50 มาก
ที่สุด 

3 รายงานผล มีความ
ชัดเจน ถูกต้อง 

4.50 0.54 มาก 4.35 0.57 มาก 4.47 0.50 มาก 

4 ความรู้และทักษะที่
ได้จากการทดลอง
ใช ้

4.45 0.46 มาก 4.35 0.48 มาก 4.53 0.50 มาก
ที่สุด 

5 ความคุ้มค่ากับเวลา
ที่ใช้ในการ
ดำเนินการ 

4.55 0.58 มาก
ที่สุด 

4.45 0.50 มาก 4.60 0.49 มาก
ที่สุด 

รวม 4.53 0.51 มาก
ที่สุด 

4.55 0.47 มาก
ที่สุด 

4.55 0.50 มาก
ที่สุด 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

ข้อ ประเด็น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตร 

เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพ 

ของคณะ/หลักสูตร 

ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

แปล 

ผล 

ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

แปล 

ผล 

ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

แปล 

ผล 

มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ 
6 รูปแบบ สามารถ

นำไปใช้ได้จริง 
4.60 0.49 มากท่ีสุด 4.60 0.49 มากท่ีสุด 4.53 0.50 มากท่ีสุด 

7 วิธีการใช้งาน
รูปแบบ เป็นท่ี
ยอมรับได้ของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

4.40 0.49 มาก 4.50 0.50 มาก 4.47 0.50 มาก 

8 รูปแบบ มีความ
คุ้มค่าต่อการ
ลงทุน 

4.65 0.48 มากท่ีสุด 4.60 0.49 มากท่ีสุด 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

 รวม 4.55 0.49 มากที่สุด 4.57 0.49 มากที่สุด 4.53 0.50 มากที่สุด 

มาตรฐานด้านความเหมาะสม 
9 รูปแบบ  มีความ

สะดวกในการ
ดำเนินการจริง 

4.55 0.50 มากท่ีสุด 4.65 0.48 มากท่ีสุด 4.67 0.47 มากท่ีสุด 

10 รูปแบบ 
สอดคล้องกับแนว
ทางการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

4.55 0.50 มากท่ีสุด 4.60 0.49 มากท่ีสุด 4.47 0.50 มาก 

11 รูปแบบ มีการ
รักษาความลับ
ของข้อมูลใน
ระดับที่เหมาะสม 

4.20 0.51 มาก 4.35 0.48 มาก 4.33 0.47 มาก 

12 รูปแบบ มีการ
เปิดเผยข้อมูล
อย่าง
ตรงไปตรงมา 

4.25 0.62 มาก 4.35 0.57 มาก 4.27 0.44 มาก 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

ข้อ ประเด็น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตร 

เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพ 

ของคณะ/หลักสูตร 

ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

แปล 

ผล 
ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

แปล 

ผล 
ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

แปล 

ผล 
13 รูปแบบ สามารถ

นำไปใชใ้นการ 

พัฒนางานส่วน 

ที่ท่านรับผิดชอบ
ได้ 

4.30 0.56 มาก 4.30 0.46 มาก 4.40 0.49 มาก 

 รวม 4.37 0.54 มาก 4.45 0.49 มาก 4.43 0.47 มาก 

มาตรฐานด้านความถูกตอ้ง 
14 รูปแบบการ 

จัดทำเป็น
เอกสารได้
ถูกต้อง ชัดเจน 

4.25 0.62 มาก 4.30 0.56 มาก 4.20 0.54 มาก 

15 การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นอย่าง
เป็นระบบ 

4.55 0.50 มากที่สุด 4.55 0.50 มากที่สุด 4.53 0.50 มากที่สุด 

16 การสรุปผล
รายงานการ
ติดตามอยา่ง
สมเหตุสมผล 

4.40 0.58 มาก 4.35 0.48 มาก 4.33 0.47 มาก 

17 ความถูกต้อง
ตรงกับสภาพ
การปฏิบัติงาน
จริงของรูปแบบ 

4.55 0.50 มากที่สุด 4.60 0.49 มากที่สุด 4.53 0.50 มากที่สุด 

18 ความเชื่อถือได้
ของสารสนเทศที่
ได้จากรูปแบบ 

4.35 0.48 มาก 4.40 0.58 มาก 4.47 0.62 มาก 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

ข้อ ประเด็น 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตร 

เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพ 

ของคณะ/หลักสูตร 

ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. แปลผล 

ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. แปลผล 

ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. แปลผล 

มาตรฐานด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
19 การทดลองใช้

รูปแบบ อยู่บน
พื้นฐานของการ
ทำงานอย่างเป็น
ระบบและมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 

4.30 0.46 มาก 4.35 0.48 มาก 4.27 0.44 มาก 

20 การนำรูปแบบ ไป
ใช้ปรับปรุงและ
พัฒนางานในสว่น
ที่รับผิดชอบ 

4.40 0.49 มาก 4.45 0.50 มาก 4.40 0.49 มาก 

 รวม 4.35 0.47 มาก 4.40 0.49 มาก 4.33 0.47 มาก 
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ภาพประกอบ 36 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing (สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
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4 .1 การประ เมินผลการใช้ รู ปแบบการกำกับ ติดตามฯ  (สำหรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

จากตารางที่ 23 แสดงให้เห็นผลการประเมินการใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ 
(สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) ด้านการนำไปใช้ประโยชน์  ด้านความเป็นไปได้ ด้านความ
เหมาะสม ด้านความถูกต้อง และด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ปรากฏผลดังนี้ 

1) ด้านการใช้ประโยชน์  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นด้วยในระดับมากที่สุ ด  
รูปแบบการกำกับติดตามฯ มีประโยชน์ในงานประกันคุณภาพหลักสูตร สารสนเทศท่ีได้จากรูปแบบ
ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง มีการรายงานผลที่ชัดเจน ถูกต้อง ผู้ใช้งาน
รูปแบบได้รับความรู้และทักษะจากการทดลองใช้ และมีความคุ้มค่ากับเวลา มีค่าเฉลี่ยรวม 4.53 

2) ด้านความเป็นไปได้ ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรเห็นด้วยในระดับมากที ่สุด 
รูปแบบการกำกับติดตามฯ  สามารถนำไปใช้ได้จริง มีวิธีการใช้งานเป็นที่ยอมรับได้ของผู้เกี่ยวข้อง 
และมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.55 

3) ด้านความเหมาะสม ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นด้วยในระดับมาก รูปแบบ
การกำกับติดตามฯ มีความสะดวกในการดำเนินการจริง สอดคล้องกับแนวทางการประกัน
คุณภาพ มีการรักษาความลับของข้อมูลในระดับที ่เหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา และนำไปใช้ในการพัฒนางานส่วนที่รับผิดชอบได้  มีค่าเฉลี่ยรวม 4.37 

4) ด้านความถูกต้อง ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นด้วยในระดับมาก รูปแบบการ
กำกับติดตามฯ  สามารถจัดทำเป็นเอกสารได้ถูกต้อง ชัดเจน การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างเป็น
ระบบ การสรุปผลรายงานการติดตามอย่างสมเหตุสมผล ความถูกต้องตรงกับสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงของรูปแบบ และความเชื่อถือได้ของสารสนเทศที่ได้จากรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.42 

5) ด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นด้วยในระดับ
มาก รูปแบบการกำกับติดตามฯ มีการทดลองใช้รูปแบบอยู่บนพื้นฐานของการทำงานอย่างเป็น
ระบบและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง การนำรูปแบบไปใช้ปรับปรุงและพัฒนางาน
ในส่วนที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.35 

6) ปัญหาและอุปสรรคในการทดลองใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรพบปัญหาในการเข้าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ไม่สามารถเข้า
ใช้งานรูปแบบได้ ในส่วนของการใช้งานโปรแกรม Excel เพื่อบันทึกผลการดำเนินงานในส่วนที่เป็น 
Google Sheet ยังไม่สะดวกเนื่องจากยังไม่เคยใช้งานจึงไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือต่างใน ใน Google 
Sheet 
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7) ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแนะว่า ในการนำผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมาจัดทำแผนในการดำเนินการในปีการศึกษาถัดไปที่ต้องดำเนินการก่อน
เปิดภาคการศึกษานั้น มีความเหลื่อมเรื่องเวลาการบันทึกข้อมูลลงในรูปแบบการกำกับติดตามฯ 
เนื ่องจาก หลักสูตรจะได้รับการตรวจประเมินฯ เมื ่อเปิดการศึกษาใหม่แล้ว (ประมาณเดือน 
สิงหาคม – กันยายน) ในรูปแบบการกำกับติดตามฯ ระบุไว้ว่าให้บันทึกข้อมูลแผนการดำเนินงาน
ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น 2 สัปดาห์ จึงเสนอแนะให้ขยายการบันทึกข้อมูลในส่วนนี้ออกไป 

4.2 การประเมินผลการใช้ร ูปแบบการกำกับติดตามฯ (สำหรับผู ้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

จากตารางที่ 23 แสดงให้เห็นผลการประเมินการใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ 
(สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ตามมาตฐาน 4 
ด้าน ปรากฏผลดังนี้ 

1) ด้านการใช้ประโยชน์  ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เห็น
ด้วยในระดับมากที่สุด  รูปแบบการกำกับติดตามฯ  มีประโยชน์ต่อการนำรูปแบบ ไปใช้ในงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร สารสนเทศที่ได้จากรูปแบบครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้อง มีการรายงานผลที่ชัดเจน ถูกต้อง ผู้ใช้งานรูปแบบได้รับความรู้และทักษะจากการ
ทดลองใช้ และมีความคุ้มค่ากับเวลา มีค่าเฉลี่ยรวม 4.55 

2) ด้านความเป็นไปได้ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เห็น
ด้วยในระดับมากที่สุด รูปแบบการกำกับติดตามฯ สามารถนำไปใช้ได้จริง มีวิธีการใช้งานเป็นที่
ยอมรับได้ของผู้เกี่ยวข้อง และมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.57 

3) ด้านความเหมาะสม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เห็น
ด้วยในระดับมาก รูปแบบการกำกับติดตามฯ  มีความสะดวกในการดำเนินการจริง สอดคล้องกับ
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีการรักษาความลับของข้อมูลใน
ระดับที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางาน
ส่วนที่ท่านรับผิดชอบได้  มีค่าเฉลี่ยรวม 4.45 

4) ด้านความถูกต้อง สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
เห็นด้วยในระดับมาก รูปแบบการกำกับติดตามฯ สามารถจัดทำเป็นเอกสารได้ถูกต้อง ชัดเจน การ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างเป็นระบบ การสรุปผลรายงานการติดตามอย่างสมเหตุสมผล ความ
ถูกต้องตรงกับสภาพการปฏิบัติงานจริงของรูปแบบ และความเชื่อถือได้ของสารสนเทศที่ได้จาก
รูปแบบ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.44 
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5) ด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร เห็นด้วยในระดับมาก รูปแบบการกำกับติดตามฯ มีการทดลองใช้รูปแบบอยู่บน
พื้นฐานของการทำงานอย่างเป็นระบบและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้ที ่เกี ่ยวข้ อง การนำ
รูปแบบไปใช้ปรับปรุงและพัฒนางานในส่วนที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.40 

6) ปัญหาและอุปสรรคในการทดลองใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ ผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร พบปัญหาในการเข้าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานรูปแบบได้ ในส่วนของการใช้งานโปรแกรม Excel 
สำหรับบันทึกผลการดำเนินงานในส่วนที่เป็น Google Sheet ยังไม่สะดวกเนื่องจากยังไม่เคยใช้
งานจึงไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือต่างใน ใน Google Sheet 

7) ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
เสนอแนะว่า ในการกำกับติดตามฯ ในขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินการ (Plan) ในปีการศึกษา
ถัดไปที่ต้องดำเนินการก่อนเปิดภาคการศึกษานั้น มีความเหลื่อมเรื่องเวลาการบันทึกข้อมูลลงใน
รูปแบบการกำกับติดตามฯ เนื่องจาก หลักสูตรจะได้รับการตรวจประเมินฯ เมื่อเปิดการศึกษาใหม่
แล้ว (ประมาณเดือน สิงหาคม – กันยายน) ในรูปแบบการกำกับติดตามฯ ระบุไว้ว่าให้บันทึกข้อมูล
แผนการดำเนินงานก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น 2 สัปดาห์ จึงเสนอแนะให้ขยายการบันทึกข้อมูลใน
ส่วนนี้ออกไป และให้ผู้ดูแลระบบเข้าตรวจสอบความพร้อมและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่หลักสูตร
ได้บันทึกเข้าโปรแกรม Excel ก่อนที่จะส่งอีเมล์แจ้งให้ผู ้กำกับติดตามฯ เข้าตรวจติดตามการ
ดำเนินงาน การนำรูปแบบไปใช้จริงควรจัดทำในลักษณะคณะกรรมการดำเนินงานกำกับติดตามฯ 
มีการมอบหมายหน้าท่ี มีขั้นตอนที่ชัดเจน   

4.3 การประเมินผลการใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ (สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร)  

จากตารางที่ 23 แสดงให้เห็นผลการประเมินการใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ 
(สำหรับบุคลากรที ่ร ับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร) ทั ้ง 4 ด้าน 
ปรากฏผลดังนี้ 

1) ด้านการใช้ประโยชน์  บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ
ของคณะ/หลักสูตรเห็นด้วยในระดับมากที่สุด  รูปแบบการกำกับติดตามฯ  มีประโยชน์ต่อการนำ
รูปแบบ ไปใช้ในงานประกันคุณภาพหลักสูตร สารสนเทศที ่ได้จากรูปแบบครอบคลุมและ
ตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง มีการรายงานผลที่ชัดเจน ถูกต้อง ผู้ใช้งานรูปแบบได้รับ
ความรู้และทักษะจากการทดลองใช้ และมีความคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ มีค่าเฉลี่ย



  224 

รวม 4.55 
2) ด้านความเป็นไปได้ ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรเห็นด้วยในระดับมากที ่สุด 

รูปแบบการกำกับติดตามฯ  สามารถนำไปใช้ได้จริง มีวิธีการใช้งานเป็นที่ยอมรับได้ของผู้เกี่ยวข้อง 
และมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.53 

3) ด้านความเหมาะสม บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของ
คณะ/หลักสูตรเห็นด้วยในระดับมาก รูปแบบการกำกับติดตามฯ มีความสะดวกในการดำเนินการ
จริง สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีการรักษา
ความลับของข้อมูลในระดับที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และสามารถ
นำไปใช้ในการพัฒนางานส่วนที่ท่านรับผิดชอบได้  มีค่าเฉลี่ยรวม 4.43 

4) ด้านความถูกต้อง บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของ
คณะ/หลักสูตรเห็นด้วยในระดับมาก รูปแบบการกำกับติดตามฯ สามารถจัดทำเป็นเอกสารได้
ถูกต้อง ชัดเจน การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างเป็นระบบ การสรุปผลรายงานการติดตามอย่าง
สมเหตุสมผล ความถูกต้องตรงกับสภาพการปฏิบัติงานจริงของรูปแบบ และความเชื่อถือได้ ของ
สารสนเทศท่ีได้จากรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.41 

5) ด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการ
ประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตรเห็นด้วยในระดับมาก รูปแบบการกำกับติดตามฯ มีการทดลอง
ใช้รูปแบบอยู่บนพื้นฐานของการทำงานอย่างเป็นระบบและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเ องและผู้ที่
เกี่ยวข้อง การนำรูปแบบไปใช้ปรับปรุงและพัฒนางานในส่วนที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.33 

6) ปัญหาและอุปสรรคในการทดลองใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ บุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร พบปัญหาในการเข้าระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานรูปแบบได้  

7) ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ บุคลากรที ่รับผิดชอบงานด้านการประกัน
คุณภาพของคณะ/หลักสูตร เสนอแนะว่า รูปแบบการการกำกับติดตามฯ หากจะนำมาใช้
ดำเนินการจริง ควรจัดทำในลักษณะคณะกรรมการดำเนินงานกำกับติดตาม มีการมอบหมาย
หน้าที่และมีขั้นตอนการดำเนินงานให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียน

การสอน การประเมินผู ้เร ียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัย
และพัฒนา(Research and Development) ที่ประกอบด้วย 3 ระยะ  คือ  

ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการหลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น โดยศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม  และการศึกษาเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผล
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์ประกอบที่ 5 เรื่องหลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วยประเด็นการประเมินคุณภาพในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 
การประเมินผู้เรียน 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แล้วนำไปวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) การดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเม ินผ ู ้ เร ียน ตามระบบประก ันค ุณภาพการศึกษาภายในระดับหล ักส ูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ผู้วิจัยได้วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในการ
กำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ฯ เพื่อนำมากำหนดประเด็นสำคัญ 
และกิจกรรมในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู ้เรียน ฯ กำหนด
องค์ประกอบของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ฯ แล้ว
นำข้อมูลมาพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ 
ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
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Cloud Computing โดยใช้แบบประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ เป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

ระยะที่ 3 การนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ไปใช้และประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
กำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing โดย
การจัดการแนะนำวิธีการใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ ให้แก่ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
จากนั้นได้ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ทดลองบันทึกข้อมูลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 ลงในโปรแกรม Microsoft Excel การกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ และผู้ทำหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินการ
หลักสูตรฯ เช่น ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ทดลองเข้า
ติดตามตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบันทึกข้อมูลผลการ
กำกับติดตามเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ แล้วจึงให้ผู้ทดลองใช้รูปแบบฯ ได้
ทำการประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการประเมิน 5 มาตรฐาน คือ มาตรฐานความเป็นไปได้ มาตรฐานความเหมาะสม 
มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ และมาตรฐานความถูกต้อง และมาตรฐานด้านความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียนฯ  สรุปผลได้ดังต่อไปนี้  

 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษาสภาพ และปัญหาการดำเนินการหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จากการที่ได้วิเคราะห์จากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
องค์ประกอบที่ 5  ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.2 การวางระบบ
ผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 การประเมินผู้เรียน 5.4 ผลการดำเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่ตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษา 2561 
พบว่ามีผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3 คะแนน ซึ่งหมายถึง หลักสูตรมีระบบมีกลไก(มี
แผนการดำเนินการ) และได้นำระบบกลไกที่ได้วางแผนไว้นำไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน เมื่อ
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ดำเนินการแล้วได้มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน  

ผลจากการสอบถามการดำเนินการจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรถึงการดำเนินการบริหาร
จัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามวงจรการประกันคุณภาพ PDCA พบว่า
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการบริหารหลักสูตรตามวงจรการประกันคุณภาพ ในส่วนของการ
วางแผน (Plan) ได้มีการวางแผนการดำเนินงานการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตั้งแต่
ก่อนเปดิปีการศึกษา/ภาคการศึกษา โดยได้นำผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา มาใช้ในการวางแผนการดำเนินด้วย ได้ดำเนินการตามแผน (Do) การออกแบบ
หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน ทุกขั้นตอนตามที่กำหนด และตามปฏิทินการดำเนินงานของฝ่าย
วิชาการ และปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย หลักสูตรได้ประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนการดำเนินงาน(Check/Study)ในเรื ่องการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามที่
กำหนดไว้ก่อนสิ้นภาคการศึกษาและก่อนสิ้นปีการศึกษา  แต่เมื่อถึงขั้นตอนการนำผลการประเมิน
การดำเนินการตามแผนฯ มาปรับปรุงการดำเนินงาน(Action) พบว่ามีหลักสูตรที่ได้ดำเนินการอยู่
ในระดับปานกลาง 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลการสอบถามจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการที่ได้ตรวจประเมินคุณภาพฯ หลักสูตร พบว่าผู้ตรวจ
ประเมินฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินฯ ตามวงจรคุณภาพ PDCA  เห็นว่าการดำเนินงานในตัวบ่งชี้
ที่เป็นประเภทกระบวนการเป็นไปตามที่เกณฑ์การประเมินกำหนด หลักสูตรดำเนินการครบตาม
วงจร PDCA  อยู่ในระดับปานกลาง มีการให้คำแนะนำ แต่หลักสูตรไม่สามารถนำไปแก้ไขการ
ดำเนินงานได้ในปีการศึกษาที่ประเมินฯ ได้  เนื่องจากในระหว่างการดำเนินงานไม่มีการตรวจสอบ
เป็นระยะ หากมีกระบวนการติดตามการดำเนินงานในแต่ละช่วงจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาให้ได้ดียิ่งขึ้น  และไม่ค่อยพบว่าแต่ละหลักสูตรได้ดำเนินการไปถึงปรับปรุงการดำเนินงาน
(Action) 

เมื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ที่ปฏิบัติในปัจจุบัน และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ผลจากการสอบถามผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผู ้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
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หลักสูตร มาวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) การดำเนินการในปัจจุบันของหลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน ทำให้ค้นพบแนวทางเพิ่มเติมหรือออกแบบการดำเนินการใหม่ โดยจัด
ให้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานในขั ้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ PDCA สอดคล้องกับ
วิธีการประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) นั่นคือการประเมินเพื่อปรับปรุง ที่มักจะใช้
ประเมินผลระหว่างแผนหรือระหว่างพัฒนาโครงการ  ผลที่ได้จะช่วยตรวจสอบว่าได้ดำเนินไปตาม
แผนงานของหรือไม่และมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงไร โดยเริ่มตั้งแต่การกำกับติดตามการจัดทำ
แผน(Planning) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective) และขั้นตอนในการดำเนินงาน  การกำกับ
ติดตามการนำขั้นตอนไปปฏิบัติ(Doing) กำกับและติดตามในขั้นตอนการประเมินกระบวนการ
(Check)  และการกำกับติดตามขั้นตอนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง(Acting) จากตารางการ
วิเคราะห์ช่องว่าง(Gap analysis) แสดงให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการกำหนดผู้ทำหน้าที่ประเมิน วิธีการประเมิน และผลที่ได้จาก
การประเมิน  ติดตามว่ามีการนำหรือปัญหาที่พบจากการประเมินไปปรับปรุงหรือไม่ผลเป็นอย่างไร 
สอดคล้องกับ สุวิมล ว่องวานิชย์.(2543) ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาระบบการ
ประเมินผลภายในของสถานศึกษา ว่า  “วงจร PDCA เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการตรวจสอบ
ตนเองอยู่ตลอดเวลา ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน การดำเนินการตามแผน การตรวจสอบ 
และการนำผลการประเมินย้อนกลับไปปรับปรุง ทั้งนี้สถานศึกษาอาจเคยทำการประเมินตนเอง
อย่างไม่เป็นทางการ ไม่มีแบบแผนหรือไม่มีระบบที่แน่นอนก็ได้ แต่จุดเน้นของการวิจัยนี้จะอยู่ที่
ความพยายามผลักดันให้สถานศึกษามีการดำเนินการประเมินตนเองอย่างเป็นระบบ (Systematic 
evaluation) โดยเฉพาะในขั้นตอนของการตรวจสอบการดำเนินงานของตนเอง (Check)” ซึ่งนำผล
การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) ที่ได้นำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาเครื่องมือในการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  มี 4 องค์ประกอบ คือ 

2.1 ปัจจัยนำเข้า (Input)  มีส่วนประกอบย่อย 5 ส่วน ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของการ
กำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2) มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์/ตัวชี้วัด
ในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบที่ 5 การจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.2 การวาง
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ระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 การประเมินผู้เรียน 5.4 ผลการดำเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีกรอบการกำกับติดตามตามวงจรการ
ประกันคุณภาพ PDCA  ได้แก่ การจัดทำกระบวนการ PDCA กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
(Planning) การนำกระบวนการ PDCA ไปปฏิบัติ (Doing) การประเมินกระบวนการ PDCA 
(Check) และ การนำผลการประเมิน PDCA ไปปรับปรุง (Action)  โดยเพิ่มกระบวนการในการ
กำกับติดตามว่าได้มีการดำเนินการในแต่ละช่วงแล้วมีรายงานป้อนกลับให้รับทราบผลการกำกับ
ติดตามเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานในขั้นตอนนั้นๆ ต่อไป 3) เครื่องมือในการ
กำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 
ประกอบด้วย  Google Mail เพื่อกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานรูปแบบ โดยใช้ Google Mail ในการ Log 
in เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ รวมถึงการรับ-ส่งจดหมายแจ้งกำหนดการดำเนินการ
ต่างๆ, Google Calendar ใช้ในการระบุช่วงเวลาเข้ากำกับติดตามฯ พร้อมทั้งส่งการแจ้งเตือนการ
ดำเนินการไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง, Google Documents ใช้ในการจัดทำแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล
ต่างๆ   โปรแกรมการบันทึกการดำเนินงาน บันทึกการติดตาม และให้คะแนน  โดยใช้ Microsoft 
Excel  หรือ Google Sheets, และ Google Drive ใช้ในการบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลสำหรับเก็บ
ข้อมูลของแต่ละหลักสูตร 4) ผู้ใช้งานรูปแบบกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู ้เร ียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประกอบด้วย  ผู้บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และผู้ทำ
หน้าที ่กำกับติดตามการดำเนินงาน ได้แก่ ผู ้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 5) ข้อมูลการดำเนินงาน
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบที่ 5 การจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ 

2.2 กระบวนการ (Process) มีส่วนประกอบย่อย 6 ส่วน ได้แก่ 1)การวางแผนการ
กำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2)การสร้างความเข้าใจ/การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ ให้แก่ผู้ใช้งาน  3)การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนของหลักสูตร โดยผู้บันทึกข้อมูลการดำเนินงาน 4)การกำกับ
ติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานฯ โดยผู้กำกับติดตามฯ 5)ผู้การเข้าดูผลการกำกับติดตามฯ เพื่อ
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นำไปปรับปรุงการดำเนินงาน 6)เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร พิมพ์รายงานผลการ
กำกับติดตามฯ เพื่อเป็นสารสนเทศเสนอผู้บริหารใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

2.3 ผลผลิต (Output) เป็นส่วนที่ได้จากกระบวนการ มีส่วนประกอบย่อย 3 ส่วน 
ได้แก่ 1)ข้อมูลผลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนของหลักสูตรฯ  2)
ข้อมูลผลการกำกับติดตามฯ ในแต่ละช่วง 3)รายงานผลการกำกับติดตามฯ 

2.4 ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) มีส่วนประกอบย่อย 3 ส่วน ได้แก่ 1)ข้อมูลการ
สะท้อนสารสนเทศการกำกับติดตามฯ แก่หลักสูตรเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน 2)การสะท้อน
สารสนเทศการกำกับติดตามฯ เสนอผู้บริหารใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 3)การ
ประเมินรูปแบบการกำกับติดตามเพื่อสะท้อนข้อมูลเพื่อการปรับปรุงรูปแบบการกำกับติดตามฯ ทั้ง
ด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัยนำเข้า 

3. ผลการทดลองใช้ และการประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing โดยการจัดการแนะนำสาธิต
วิธีการใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ให้แก่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จากนั้นได้ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ทดลองบันทึกข้อมูลของหลักสูตร ในองค์ประกอบ
ที่ 5 ลงในโปรแกรม Microsoft Excel การกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ และผู้ทำหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินการหลักสูตรฯ เช่น ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ทดลองเข้าติดตามตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบันทึกข้อมูลผลการกำกับติดตามเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ แล้วจึงให้ผู้ทดลองใช้รูปแบบฯ ได้ทำการประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ตามมาตรฐานการประเมิน 5  มาตรฐาน 
คือ มาตรฐานความเป็นไปได้ มาตรฐานความเหมาะสม มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ และ
มาตรฐานความถูกต้อง และมาตรฐานด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้โดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ โดยผลการ
ประเมินคุณภาพรูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนฯ 
โดยรวม ผู้ทดลองใช้รูปแบบฯ กลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  กลุ่มผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เจ้าหน้าที่ด้านประกันคุณภาพของคณะ ผู้บริหารที่ใช้สารสนเทศ
ที่ได้จากรูปแบบฯ  มีความคิดเห็น โดยรวมสอดคล้องกันว่า รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การ
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เรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ที่พัฒนาขึ้นมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด การนำไปใช้มี
ความเป็นไปได้มากที่สุด มีความเหมาะสม ถูกต้อง และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ในระดับ
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหลักสูตรในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร สำหรับหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  สามารถนำไป
เป็นแนวทางดำเนินงานประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามวงจรการประกันคุณภาพ 
PDCA และนำสารสนเทศที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพให้มีมาตรฐาน 
ผู้บริหารระดับคณะได้นำสารสนเทศจากการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการบริหารคุณภาพ
หลักสูตรของคณะ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลจากการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจทางการบริหารคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และมีมาตรฐาน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ได้นำเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1)เพื่อ
ศึกษาสภาพและปัญหาในการดำเนินงานของหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2)เพื ่อพัฒนา
รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู ้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud 
Computing และ 3)เพื่อนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้และประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing โดยมี
รายละเอียดผลการอภิปราย ดังนี้ 

1. สภาพและปัญหาในการดำเนินงานของหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตามระบบประก ันค ุณภาพการศ ึกษาภายในระด ับหล ักส ูตร มหาว ิทยาล ัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกฎกระทรวงว่าดว้ย
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 : 27) ซึ่งในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิต
มีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพการดำเนินงานและการบริหารงานระดับ
หลักสูตรถือว่าสำคัญที่สุด จึงควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญใน
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ดำเนินงานหลักสูตร  เพราะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพครบวงจรของการพัฒนาหลักสูตร(บุญชม  ศรีสะอาด. 2546:50) โดยระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  เริ่มดำเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุ่ง
ไปที ่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้กำหนดให้การประกันคุณภาพมีการดำเนินการตั้งแต่การวางระบบคุ ณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ ตาม
วงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน(Plan) การดำเนินงานและเก็บข้อมูล(Do) 
การประเมินคุณภาพ(Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง(Act) (สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558:30) โดยในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีกระบวนการและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา  2557-2561) ตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
คือ การวางแผน (Plan) การดำเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) 
และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ (1)การ
กำกับมาตรฐาน (2)บัณฑิต (3) นักศึกษา (4)อาจารย์ (5)หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน (6)สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดำเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยที่ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีตัวบ่งชี้ที่สะท้อน
ให้เห็นคุณภาพของการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี ้ท ี ่  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.2 การวางระบบผู ้สอน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 การประเมินผู ้เรียน 5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญของการเรียนการสอนเป็น
ส่วนสำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการประเมินผล
ผ ู ้ เ ร ียน เม ื ่ อพ ิจารณาถ ึงผลการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาภายใน ระด ับหล ักส ูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 
คะแนน ซึ่งหมายถึงหลักสูตรมีระบบมีกลไก(มีแผนการดำเนินการ) และได้นำระบบกลไกที่ได้
วางแผนไว้นำไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน เมื่อดำเนินการแล้วได้มีการประเมินกระบวนการ แต่ใน
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ขั้นตอนการนำผลการประเมินกระบวนการไปปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ หรือการทบทวนการ
ดำเนินงานยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงทำให้ยังไม่สามารถปรับปรุงกระบวนการได้ทันเวลาในปี
การศึกษาที่ประเมิน หลักสูตรส่วนใหญ่จะได้รับทราบว่าจะต้องปรับปรุงกระบวนการก็ต่อเมื่อมี
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เข้าไปทำการประเมินคุณภาพของหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
ส่งผลให้ปัญหาของกระบวนการจึงได้รับการวินิจฉัยแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีในปีการศึกษานั้น และ
เมื ่อเริ ่มต้นปีการศึกษาใหม่ จุดอ่อนหรือโอกาสในการพัฒนาที่ได้รับจากการประเมินฯ ในปี
การศึกษาที่ผ่านมาก็อาจยังไม่ได้นำไปพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการที่ดี
ขึ้นในปีการศึกษาถัดไป  ส่งผลให้ยังไม่เกิดการพัฒนาตามวงจรการประกันคุณภาพที่แท้จริง เมื่อ
วิเคราะห์ถึงช่องว่างนี้การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อให้
เกิดกระบวนการกำกับติดตามการดำเนินการของหลักสูตรเพื่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาได้อย่าง
ทันทวงที ปัญหาที ่พบระหว่างการดำเนินกิจกรรมของหลักสูตรจะได้รับการแก้ไขโดยทันที 
สอดคล้องกับที่ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. (2539: 189) ที่กล่าวว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องกระทำอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรที่ใช้อยู่มีความทันสมัยและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร ซึ่งผลของการประกันคุณภาพ
หลักสูตรจะนำมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทำให้หลักสูตรได้รับการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่น  
รวมทั้งเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ชุมชนและสังคมเกิดความมั่นใจว่าหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษามีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ 

2. การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing มี 4 องค์ประกอบ ซึ่งมีประเด็นที่นำมาอภิปรายในแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้ 

คือ ปัจจัยนำเข้า (Input)  มีส่วนประกอบย่อย 5 ส่วน ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของการ
กำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแนวทางในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน ฯ 2) มาตรฐาน ตัวบ่งชี้  เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการกำกับติดตามหลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
จำนวน 4 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูต ร 5.2 การวางระบบผู ้สอน และ
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 การประเมินผู ้เรียน 5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่มุ่งประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์การตรวจสอบหรือให้คะแนนถอดมา
จากเกณฑ์ในการให้คะแนนการประเมินตัวบ่งชี้ประเภทกระบวนการ ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยปรับเกณฑ์การให้คะแนนให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
ตามวงจร PDCA ได้แก่ การจัดทำกระบวนการ PDCA (Planning) การนำกระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัติ (Doing) การประเมินกระบวนการ PDCA (Check) และ การนำผลการประเมิน PDCA ไป
ปรับปรุง (Action)  โดยเพิ่มกระบวนการในการกำกับติดตามว่าได้มีการดำเนินการในแต่ละช่วง
แล้วมีรายงานป้อนกลับให้รับทราบผลการกำกับติดตามเพื ่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการ
ดำเนินงานในขั้นตอนนั้นๆ ต่อไป  3) เครื่องมือในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ประกอบด้วย  Google Mail ในการ Log in เข้า
ใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ รวมถึงการรับ-ส่งจดหมายแจ้งกำหนดการดำเนินการต่างๆ, 
Google Calendar ใช้ในการกำหนดช่วงเวลาการกำกับติดตามฯ ลงใน Google Calendar เพื่อ
แจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในปฏิทิน, Google Documents 
และ Google Drive ใช้ในการจัดทำแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลต่างๆ และแฟ้มข้อมูลสำหรับเก็บ
ข้อมูลของแต่ละหลักสูตรที ่สามารถเข้าใช้ข้อมูลจากที่ไหนก็ได้ที ่มีการเชื ่อมต่ออินเตอร์เน็ต  
สอดคล้องกับที่อัคริมา บุญอยู่ (2558) ได้อธิบายไว้   4) ผู้ใช้งานรูปแบบกำกับติดตามหลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  ผู้บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรซึ่งจะต้องบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในโปรแกรมการกำกับติดตาม (Google Sheet) ตาม
กรอบการกำกับติดตามที่กำหนดไว้ และผู้ทำหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินงานได้แก่ ผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่
ประกันคุณภาพ จะได้เข้ามาตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรผ่านโปรแกรมการกำกับ
ติดตาม (Google Sheet) แล้วทำการให้คะแนนและสะท้อนข้อมูลป้อนกลับไปยังหลักสูตร เพื่อ
หลักสูตรจะได้นำกลับไปปรับปรุง 5)ข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
องค์ประกอบที่ 5 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

(Process) มีส่วนประกอบย่อย 6 ส่วน ได้แก่ 1)การวางแผนการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียน
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การสอน การประเมินผู ้เร ียน  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2)การสร้างความเข้าใจ/การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานรูปแบบการ
กำกับติดตามฯ ให้แก่ผู้ใช้งาน  3)การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนของหลักสูตร โดยผู้บันทึกข้อมูลการดำเนินงาน 4)การกำกับติดตามข้อมูลผลการ
ดำเนินงานฯ โดยผู้กำกับติดตามฯ 5)ผู ้การเข้าดูผลการกำกับติดตามเพื่อนำไปปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 6)เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร พิมพ์รายงานผลการกำกับติดตามฯ 
เพื่อเป็นสารสนเทศเสนอผู้บริหารใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ผลผลิต (Output) 
เป็นส่วนที่ได้จากกระบวนการ มีส่วนประกอบย่อย 3 ส่วน ได้แก่ 1)ข้อมูลผลการดำเนินงาน
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนของหลักสูตรฯ  2)ข้อมูลผลการกำกับติดตามฯ ใน
แต่ละช่วง ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่หลักสูตรสามารถนำไปปรับปรุงผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 3)
รายงานผลการกำกับติดตามฯ รายงานผลการกำกับติดตามฯ ที่ได้ คือผลผลิตของการประเมินจะ
เป็นรายงาน หรือข้อค้นพบที่จะนำไปสู่การตัดสินใจหรือพิจารณาของผู ้บริหารในการเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม สอดคล้องกับที่ นงเยาว์ อุทุมพร(2547) ได้กล่าวไว้ และควรรายงานให้ครบ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้รับทราบเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาดังนั้นเนื้อหาของรายงานจะต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้ในแต่ละระดับ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) มีส่วนประกอบย่อย 
3 ส่วน ได้แก่ 1)ข้อมูลการสะท้อนสารสนเทศการกำกับติดตามฯ แก่หลักสูตรเพื่อปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 2)การสะท้อนสารสนเทศการกำกับติดตามฯ เสนอผู้บริหารใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร 3)การประเมินรูปแบบการกำกับติดตามฯ เพื่อสะท้อนข้อมูลเพื่อการปรับปรุง
รูปแบบการกำกับติดตามทั้งด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัยนำเข้า ซึ่งเป็นการดำเนินการเชิง
ระบบ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา โดยมีการเข้ากำกับติดตามเป็นระยะ นั่น
คือมีการประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) ในทุกช่วงของ
การประกันคุณภาพหลักสูตร ในองค์ประกอบที ่ 5 ซึ ่งจะทำให้หลักสูตรได้ร ับข้อมูลว่าการ
ดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนได้ดำเนินการได้ถูกต้องตามที่เกณฑ์/ตัวชี้วัดได้กำหนดไว้หรือไม่ หาก
ไม่ถูกต้องผู้ทำหน้าที่กำกับติดตามจะได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการ
น้ันให้ถูกต้องตรงกำหนดเวลาและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องรอไว้ไปปรับปรุงใน
ปีการศึกษาต่อไป ซึ่งส่งผลสำคัญให้หลักสูตรสามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในปี
การศึกษานั้นได้ทันที  สอดคล้องกับที่ วิพล นาคพันธ์ (2555). ได้กล่าวไว้ว่า การกำกับติดตาม
หมายถึงการสังเกตการณ์เป็นระยะๆ เพื่อบันทึกกิจกรรมการดำเนินการตามแผนงานโครงการ 

https://www.gotoknow.org/user/viphon/profile
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3. การนำรูปแบบไปใช้ และการประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 

จากการทดลองใช้รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ พบว่ามีประเด็นท่ีน่าอภิปรายผลดังนี้ 

3.1 ผลการทดลองบันทึกข้อมูลหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ของหลักสูตรลงในโปรแกรม Microsoft Excel โดยมีการเชื่อมโยงไปยังไฟล์เอกสารที่จัดเก็บใน 
Google drive มีความสะดวก โดยสามารถเข้าบันทึกข้อมูลได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
เชื่อมโยงสู่ข้อมูลโดยการใช้ email ของมหาวิทยาลัยในการเข้าถึงข้อมูล ทำให้ข้อมูลมีความ
ปลอดภัย ประหยัดพื้นที่จัดเก็บไม่เปลืองทรัพยากรพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ มีความ
สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน 

3.2 ผลการทดลองการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียนฯ  ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel โดยมีการเชื่อมโยงไปยังไฟล์เอกสารที่จัดเก็บใน Google 
drive สามารถดำเนินการได้สะดวก  โดยสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรได้จากทุกที ่ที ่มีการเชื ่อมต่ออินเตอร์เน็ต เชื ่อมโยงสู ่ข ้อมูลโดยการใช้ email ของ
มหาวิทยาลัยในการเข้าถึงข้อมูล มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน 

3.3 ผลจากการทดลองเข้าดูผลการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  ของหลักสูตรผ่านโปรแกรม Microsoft Excel มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน 
สามารถรับทราบผลและนำไปแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานตามคำแนะนำของผู้กำกับติดตามได้
ทันที 

3.4 ผลการจัดทำรายงานการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนของหลักสูตรผ่านโปรแกรม Microsoft Excel สามารถออกรายงานผลการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   เพื่อนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้บริหารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 

3.5 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามฯ ตามมาตรฐานด้านการ
ใช้ประโยชน์ ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามฯ ทั้ง 3 กลุ่มผู้ทดลองใช้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผู้ทดลองใช้ มีความเห็นว่ารูปแบบมีประโยชน์ต่อหลักสูตร ช่วยให้มีการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยและตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ  มีส่วนช่วยใน
การปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานของหลักสูตร สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ตรวจประเมิน
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คุณภาพภายในระดับหลักสูตรที ่ว่า รูปแบบการกำกับติดตามฯ ช่วยให้หลักสูตรได้รับทราบ
ข้อจำกัด ปัญหาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน  โดยการกำกับติดตามจะช่วยให้หลักสูตรได้
สามารถปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที  และมีการรวบรวมสารสนเทศที่ครอบคลุมและ
ตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำงาน  บุคลากร
ได้พัฒนาทักษะ มีความคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ในการดำเนินการเนื่องจากไม่ต้องลงทุนในการจัดหา
ทรัพยากร เพราะเป็นการนำเทคโนโลยีและทรัพยากรที ่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ให้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud 
Computing มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ (Utility Standards) ของ Joint 
Committee on Standards for Educational Evaluation (Stufflebeam และคณะ, 2012) 

3.6 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามฯ ตามมาตรฐานด้าน
ความเป็นไปได้ ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามฯ ทั้ง 3 กลุ่มผู้ทดลองใช้อยู่
ในระดับมากที่สุด  ผู้ทดลองใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ มีความเห็นว่า สามารถนำไปใช้ในการ
กำกับติดตามฯ ได้จริง สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ถึงแม้ว่าวิธีการใช้งานอาจจะดูซับซ้อนในครั้ง
แรก แต่เมื่อทำความเข้าใจแล้วพบว่า สามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก มีความคุ้มค่าต่อการใช้
งานเนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำข้อมูลออกมาใช้งานได้ รวมถึงผล
การกำกับติดตามฯ สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรได้จริง ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud 
Computing มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) ของ 
Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (Stufflebeam และคณะ, 2012) 

3.7 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามฯ ตามมาตรฐานด้าน
ความเหมาะสม ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามฯ ทั้ง 3 กลุ่มผู้ทดลองใช้อยู่
ในระดับมาก  ผู้ทดลองใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ มีความเห็นว่า หากนำไปใช้ในการดำเนินงาน
ของหลักสูตรจริงจะทำให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  ช่วยให้หลักสูตรมีการดำเนินงานตามขั้นตอน
การประกันคุณภาพของหลักสูตร และตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ในด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูลอยู่ในระดับที่เหมาะสมเนื่องจากมีการการเข้าถึงข้อมูลด้วย email ของมหาวิทยาลัยและ 
Gmail เท่านั้น อีกทั้งกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานตามบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง   ในขณะเดียวกันมี
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การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา  ข้อมูลที่ได้จากรูปแบบการกำกับติดตามฯ สามารถนำไปใช้
ในการพัฒนางานส่วนที่ท่านรับผิดชอบได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) ของ Joint Committee on Standards for 
Educational Evaluation (Stufflebeam และคณะ, 2012) 

3.8 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามฯ ตามมาตรฐานด้าน
ความถูกต้อง ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามฯ ทั้ง 3 กลุ่มผู้ทดลองใช้อยู่ใน
ระดับมาก  ผู้ทดลองใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ มีความเห็นว่ารูปแบบการกำกับติดตามฯ   
จัดทำเป็นเอกสารได้ถูกต้อง ชัดเจน  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างเป็นระบบ  การสรุปผล
รายงานการติดตามอย่างสมเหตุสมผล ความถูกต้องตรงกับสภาพการปฏิบัติงานจริงของการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร   สารสนเทศที่ได้มีความเชื่อถือได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standards)ของ Joint Committee 
on Standards for Educational Evaluation (Stufflebeam และคณะ, 2012) 

3.9 การประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามฯ ตามมาตรฐานด้าน
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการกำกับติดตามฯ ทั้ง 3 กลุ่ม
ผู้ทดลองใช้อยู่ในระดับมาก ผู้ทดลองใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ มีความเห็นว่ารูปแบบการ
กำกับติดตามฯ อยู่บนพื้นฐานของการทำงานอย่างเป็นระบบและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้ที่
เกี่ยวข้อง สมารถนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนางานในส่วนที่รับผิดชอบได้ เพื่อให้การดำเนินงานมี
ความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Evaluation accountability standards) ของ Joint 
Committee on Standards for Educational Evaluation (Stufflebeam และคณะ, 2012) 
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ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  
1. หลักสูตรควรทดลองนำรูปแบบไปใช้จริงตามปฏิทินการศึกษาให้ครบรอบปีการศึกษา 

เพื่อให้การดำเนินงานของหลักสูตรในเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เป็นไป
ตามระบบและการประกันคุณภาพหลักสูตร องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน และการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2. คณะวิชาสามารถนำรูปแบบการกำกับติดตามฯ ไปใช้ในการบริหารงานด้านการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรอย่างจริงจัง โดยอาจกระทำในลักษณะของคณะกรรมการกำกับติดตามฯ 
เพื ่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. การนำรูปแบบการกำกับติดตามฯ ไปใช้ควรเริ่มตั้งแต่ต้นปีการศึกษา เนื่องจากจะได้
ดำเนินการครบตามวงจรคุณภาพ PDCA ควรเริ่มต้นที่การวางแผนการในการดำเนินงานในแต่ละ
ตัวบ่งชี้ 

4. ควรสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับนำเทคโนโลยี Cloud Computing  มา
ประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยการวิเคราะห์กระบวนการทำงานและออกแบบกระบวนการ  และนำ
เทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้ให้เหมาะสม 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาหรือทดลองนำรูปแบบการกำกับติดตามฯ ไปใช้จริงตามปฏิทินการศึกษา 
โดยทดลองเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ ของกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ เพื่อหา
ปัจจัยที่จะส่งผลให้การใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา  

2. ควรนำรูปแบบการกำกับติดตามฯ ไปใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงานของ
หลักสูตร ในองค์ประกอบอื่นๆ เพื ่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้ครอบคลุมทุก
องค์ประกอบ 

3. ควรนำรูปแบบการกำกับติดตามฯ ไปใช้ในการวิจ ัยเชิงเปร ียบเทียบ เพื ่อหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยอาจทำเป็นโครงการวิจัย
นำร่องโดยมีนโยบายจากผู้บริหารระดับคณะ จัดทำเป็นแนวทางหรือหลักการในการนำรูปแบบการ
กำกับติดตามฯ ไปใช้ดำเนินการให้ครบรอบปีการศึกษา 
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4. ควรนำเทคโนโลยี Cloud Computing ของผู้ใช้บริการรายอื่นมาประยุกต์ใช้ในการ
กำกับติดตาม เช่น Microsoft Office 365 
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แบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร  
องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ระหว่างปีการศึกษา 2561 

ที ่ คณะ กลุ่ม
สาขา 

หลักสูตร ระดับ ปีการศึกษา 2561 
5.1 5.2 5.3 5.4 เฉลี่ย 

                    

                    
                    
                    

                    
                    

                    
                    
                    
          

          
                    

                    
                    

                    

 
  



  259 

แบบวิเคราะห์ช่องว่างดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
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ดำเนินงานองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  (Gap analysis) 
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แบบสงัเครำะหป์ระเด็นส ำคญั มำตรฐำนและตวัช้ีวดั 

ในกำรก ำกบัติดตำมหลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผูเ้รียนฯ 

ตวับ่งช้ี/

กิจกรรมกำร

ก ำกบัติดตำม 

 

ประเด็น

กำรก ำกบั

ติดตำม 

ช่วงเวลำ แหล่งขอ้มูล/

กลุ่มตวัอย่ำง 

 

เครื่องมือที่

ใชใ้นกำร

เก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

วิธีกำรเก็บ

รวบรวม

ขอ้มูล 

วิธีกำร

วิเครำะห์

ขอ้มูล 

 

แฟ้มขอ้มูล 

 

ตวับ่งช้ีที่ ............................... 

7. กิจกรรม

.................... 

       

       

8. กิจกรรม

.................... 

       

       

        

       

        

ตวับ่งช้ีที่ ............................... 

3. กิจกรรม

.................... 

       

       

4. กิจกรรม

.................... 

       

       

ตวับ่งช้ีที่ ............................... 

3. กิจกรรม

.................... 

       

       

4. กิจกรรม

.................... 
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แบบบนัทึกกำรสงัเครำะห ์

องคป์ระกอบของรูปแบบกำรก ำกบัติดตำมหลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผูเ้รียนฯ 

 

องค์ประกอบของ
รูปแบบการกำกับ

ติดตาม 

นักวิชาการ/
นักวิจัย 
คนที่ 

นักวิชาการ/
นักวิจัย 
คนที่ 

นักวิชาการ/
นักวิจัย 
คนที่ 

นักวิชาการ/
นักวิจัย 
คนที่ 

นักวิชาการ/
นักวิจัย 
คนที่ 
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แบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ 

สำหรับอำจำรยผู์ร้บัผิดชอบหลกัสูตร 
เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบนัของการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

----------------------------------------------- 
คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการทำดุษฎีนิพนธ์  ของ  น.ส.วรลักษ์  ศรี
อนันต์ นิสิตปริญญาเอก การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู ้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  ดังนั้นน จึงขอความ
ร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ดังนมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินการในปัจจุบัน ปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการ

เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน   

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ 
 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะนํามาวิเคราะห์และนําเสนอในภาพรวมเท่านั้น คําตอบของ ท่าน

จะเก็บไว้เป็นความลับ และผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นจากการตอบ ในครั้งนี้ 
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือตาม ความรู้สึกท่ีแท้จริง
ของท่านให้ครบทุกตอน  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ 

         
    น.ส.วรลักษ์  ศรีอนันต์  
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ชื่อผู้ให้ข้อมูล ……………………………………………………………ตำแหน่ง ……………………………………………… 
สถานที่/สถานศึกษา …………………………………………………วนัที่บันทึก…………………………………………..... 
ประเด็นที่สัมภาษณ์  

1. ท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง/มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร 

2. ท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง/มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

3. สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ในส่วนที่ท่านเก่ียวข้อง/มีบทบาทหน้าที่ 
รับผิดชอบ มีวิธีการดำเนินงาน หรือรูปแบบการดำเนินงานอย่างไร 

4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ที่ได้ดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน 

5. ปัญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนในส่วนที่ท่านเก่ียวข้อง/มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ มี
หรือไม่ อย่างไร 

6. ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยเหลือในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน อย่างไร 

 
 
 

เรื่อง: การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบนัของการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คำชี้แจง: แนวคำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการดำเนินการในปัจจุบัน ปัญหาการ
ดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู ้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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เนื้อหาในการสัมภาษณ์ 
........................................................................................................................................................ ........  
......................................................................................................................... .......................................  
............................................................................................................................. ...................................  
................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................... .................................................................................   
............................................................................................................................. ...................................  
........................................................................................................................................ ........................  
......................................................................................................... .......................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................  
.............................................................................................. ..................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
....................................................................................................................................................... .........  
 
 

ผู้จดบันทึก............................................................  
(                                               ) 
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แบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ 

สำหรับผูต้รวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดบัหลกัสูตร มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบนัของการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

----------------------------------------------- 
คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการทำดุษฎีนิพนธ์  ของ  น.ส.วรลักษ์  ศรี
อนันต์ นิสิตปริญญาเอก การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู ้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  ดังนั้นน จึงขอความ
ร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ดังนมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินการในปัจจุบัน ปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการ

เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ 
 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะนํามาวิเคราะห์และนําเสนอในภาพรวมเท่านั้น คําตอบของ ท่าน

จะเก็บไว้เป็นความลับ และผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นจากการตอบ ในครั้งนี้ 
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือตาม ความรู้สึกท่ีแท้จริง
ของท่านให้ครบทุกตอน  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ 

         
    น.ส.วรลักษ์  ศรีอนันต์  
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ชื่อผู้ให้ข้อมูล ……………………………………………………………ตำแหน่ง ……………………………………………… 
สถานที่/สถานศึกษา …………………………………………………วนัที่บันทึก…………………………………………..... 
ประเด็นที่สัมภาษณ์  

1. ท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง/มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร 

2. ท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง/มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

3. สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ในส่วนที่ท่านเก่ียวข้อง/มีบทบาทหน้าที่ 
รับผิดชอบ มีวิธีการดำเนินงาน หรือรูปแบบการดำเนินงานอย่างไร 

4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ที่ได้ดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน 

5. ปัญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนในส่วนที่ท่านเก่ียวข้อง/มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ มี
หรือไม่ อย่างไร 

6. ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยเหลือในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน อย่างไร 

 
 
 

เรื่อง: การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบนัของการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คำชี้แจง: แนวคำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการดำเนินการในปัจจุบัน ปัญหาการ
ดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู ้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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เนื้อหาในการสัมภาษณ์ 
....................................................................................................................................................... .........  
........................................................................................................................ ........................................  
............................................................................................................................. ...................................  
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............................................................................................................................. ...................................  
....................................................................................................................................... .........................  
........................................................................................................ ........................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................  
.............................................................. ..................................................................................................   
 
 

ผู้จดบันทึก............................................................  
(                                               ) 
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แบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ 

สำหรับบคุลำกรที่รบัผิดชอบงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพของคณะ/หลกัสูตร เจำ้หนำ้ที่ฝำย

วิชำกำรของคณะ 
เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบนัของการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

----------------------------------------------- 
คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการทำดุษฎีนิพนธ์  ของ  น.ส.วรลักษ์  ศรี
อนันต์ นิสิตปริญญาเอก การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู ้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  ดังนั้นน จึงขอความ
ร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ดังนมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินการในปัจจุบัน ปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการ

เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ 
 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะนํามาวิเคราะห์และนําเสนอในภาพรวมเท่านั้น คําตอบของ ท่าน

จะเก็บไว้เป็นความลับ และผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นจากการตอบ ในครั้งนี้ 
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือตาม ความรู้สึกท่ีแท้จริง
ของท่านให้ครบทุกตอน  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ 

         
    น.ส.วรลักษ์  ศรีอนันต์  
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ชื่อผู้ให้ข้อมูล ……………………………………………………………ตำแหน่ง ……………………………………………… 
สถานที่/สถานศึกษา …………………………………………………วนัที่บันทึก…………………………………………..... 
ประเด็นที่สัมภาษณ์  

1. ท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง/มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร 

2. ท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง/มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

3. สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ในส่วนที่ท่านเก่ียวข้อง/มีบทบาทหน้าที่ 
รับผิดชอบ มีวิธีการดำเนินงาน หรือรูปแบบการดำเนินงานอย่างไร 

4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ที่ได้ดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน 

5. ปัญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนในส่วนที่ท่านเก่ียวข้อง/มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ มี
หรือไม่ อย่างไร 

6. ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยเหลือในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน อย่างไร 

 

เรื่อง: การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบนัของการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คำชี้แจง: แนวคำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการดำเนินการในปัจจุบัน ปัญหา
การดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

ผู้ให้ข้อมูล คือ บคุลากรทีร่บัผดิชอบงานดา้นการประกนัคุณภาพของคณะ/หลกัสูตร เจา้หนา้ทีฝ่ายวชิาการ

ของคณะ 
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เนื้อหาในการสัมภาษณ์ 
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ผู้จดบันทึก............................................................  
(                                               ) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบนัของการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
----------------------------------------------- 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการทำดุษฎีนิพนธ์  ของ  น.ส.วรลักษ์  ศรี
อนันต์ นิสิตปริญญาเอก การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งอยู่ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนา
รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี Cloud 
Computing  ดังนั ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินการในปัจจุบัน ปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการ

เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะนํามาวิเคราะห์และนําเสนอในภาพรวมเท่านั้น คําตอบของ ท่าน

จะเก็บไว้เป็นความลับ และผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นจากการตอบ ในครั้งนี้ 
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือตามความรู้สึกที่แท้จริง
ของท่านให้ครบทุกตอน  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ 

         
    น.ส.วรลักษ์  ศรีอนันต์  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ   (   ) ชาย (   ) หญิง  
2. ประสบการณ์ด้านการรับผิดชอบหลักสูตร.............. ปี 
3. การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR) ที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้  
  (    )  เคย    (     )  ไม่เคย 
4. การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 
  (    )  เคย    (     )  ไม่เคย 
5. ประสบการณ์การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ..............ครั้ง 
 

ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินการในปัจจุบัน ปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   

คำชี้แจง  โปรดอ่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อซึ่งเป็นการดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน แล้วทำเครื่องหมาย  ในช่องทาง
ขวามือเพียงช่องเดียวที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  5 หมายถึง สภาพการดําเนินงานระดับมากท่ีสุด  
  4 หมายถึง สภาพการดําเนินงานระดับมาก  
  3 หมายถึง สภาพการดําเนินงานระดับปานกลาง  
  2 หมายถึง สภาพการดําเนินงานระดับน้อย  
  1 หมายถึง สภาพการดําเนินงานระดับน้อยที่สุด 
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ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ 

1 2 3 4 5 

1 
ในการบริหารหลักสูตรท่านได้วางแผนการ
ดำเนินงานการออกแบบหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน ตั้งแต่ก่อนเปิดปี
การศึกษา/ภาคการศึกษา 

     

2 
ในการบริหารหลักสูตรท่านได้นำผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา มาใช้ในการวางแผน 
(Plan) การออกแบบหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

     

3 
ในการบริหารหลักสูตรท่านได้ระบุเป้าหมาย 

(Objective) การดำเนินการในเรื่องการ
ออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ไว้ในแผนการดำเนินงานใน
ทุกเรื่อง ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา/ภาคการศึกษา 

     

4 
ในการบริหารหลักสูตรท่านได้ดำเนินการตาม
แผน (Do) การออกแบบหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน ทุกขั้นตอนตามที่ได้
กำหนดไว้ 
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ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ 

1 2 3 4 5 

5 
ในการบริหารหลักสูตรท่านได้ดำเนินการ
เกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน ตามที่กำหนดไว้ในปฏิทิน
การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการ และปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

     

6 
ในการบริหารหลักสูตรท่านได้ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
(Check/Study)ในเรื่องการออกแบบหลักสูตร
และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  การ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน ตามท่ีกำหนดไว้
ก่อนสิ้นภาคการศึกษาและก่อนสิ้นปี
การศึกษา 

     

7 
ในการบริหารหลักสูตรท่านได้นำผลการ
ประเมินการดำเนินการตามแผนฯ มา
ปรับปรุงการดำเนินงาน(Action)ในเรื่องการ
ออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ได้อย่างทันท่วงทีก่อนสิ้นปี
การศึกษา/ภาคการศึกษา 

     

8 
ในการบริหารหลักสูตรท่านจัดเก็บข้อมูล
เอกสารหลักฐานต่างๆ ในเรื่องการออกแบบ
หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
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ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ 

1 2 3 4 5 

เรียนการสอน การประเมินผู้เรียไว้อย่างเป็น
ระบบ ค้นหาได้รวดเร็ว 

9 
ในการบริหารหลักสูตรท่านสามารถจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูล
รายงานการประเมินลงในระบบ CHE QA 

Online ทันตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ล่วงหน้าก่อนการตรวจประเมินฯ อย่างน้อย 
2 สัปดาห์) 

     

10 
ในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

ท่านสามารถค้นหาเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการตรวจประเมินฯ ได้อย่างรวดเร็ว 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
คำชี้แจง  กรุณาเขียนคำตอบที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน 
 

1. ในการประกันคุณภาพหลักสูตรที่ท่านได้ดำเนินการอยู่ ท่านพบ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ

เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน อย่างไรบ้างในด้านต่างๆ ดังนี้ 

จำแนกเป็นราย
ด้าน 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

ด้านการวางแผน 
(Plan) 

 
 

 

ด้านการดำเนินงาน 
(Do) 

 
 

 

ด้านการประเมินผล
การดำเนินงาน 

(Check) 

 
 

 

ด้านการปรับปรุง
ผลการดำเนินงาน 

(Act) 

 
 

 

จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง 

 
 

 

บันทึกข้อมูล
รายงานการ

ประเมินลงในระบบ 
CHE QA Online 

 
 

 

ด้านอื่นๆ  
 

 

2. ท่านมขี้อเสนอแนะ/ความต้องการ ในการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เกี่ยวกับจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน



  278 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน อย่างไร
................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ...................................  
.............................................................................................. ..................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................  
.............................................................................................. ..................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
....................................................................................................................................................... .........  
........................................................................................................................ ........................................  
............................................................................................................................. ...................................  
................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................  
.............................................................................. ..................................................................................   
............................................................................................................................. ...................................  
ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ

พัฒนาคุณภาพ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบนัของการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
----------------------------------------------- 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการทำดุษฎีนิพนธ์  ของ  น.ส.วรลักษ์  ศรี
อนันต์ นิสิตปริญญาเอก การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งอยู่ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนา
รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี Cloud 
Computing  ดังนั ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินการในปัจจุบัน ปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการ

เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน   

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะนํามาวิเคราะห์และนําเสนอในภาพรวมเท่านั้น คําตอบของ ท่าน

จะเก็บไว้เป็นความลับ และผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นจากการตอบ ในครั้งนี้ 
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือตามความรู้สึกที่แท้จริง
ของท่านให้ครบทุกตอน  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ 

         
    น.ส.วรลักษ์  ศรีอนันต์  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ   (   ) ชาย (   ) หญิง  
2. ประสบการณ์ด้านการรับผิดชอบหลักสูตร.............. ปี 
3. ตำแหน่งในหลักสูตร 
  (     )  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  (    )  อาจารย์ประจำหลักสูตร  
  (     )  อาจารย์ผู้สอน   (     )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................... 
4. ระดับหลักสูตรที่รับผิดชอบ 
  (     )  ปริญญาตรี    (    )  ปริญญาโท  
  (     )  ปริญญาเอก    (     )  ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
   
  (     )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................... 
5. หลักสูตรที่รับผิดชอบ/หลักสูตรที่สังกัด อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาใด 
  (    )  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     
  (    )  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  (    )  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR) ที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้  
  (    )  เคย    (     )  ไม่เคย 
7. การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 
  (    )  เคย    (     )  ไม่เคย 
8. ประสบการณ์การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ..............ครั้ง 
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ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินการในปัจจุบัน ปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   

คำชี้แจง  โปรดอ่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อซึ่งเป็นการดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน แล้วทำเครื่องหมาย  ในช่องทาง
ขวามือเพียงช่องเดียวที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  5 หมายถึง สภาพการดําเนินงานระดับมากท่ีสุด  
  4 หมายถึง สภาพการดําเนินงานระดับมาก  
  3 หมายถึง สภาพการดําเนินงานระดับปานกลาง  
  2 หมายถึง สภาพการดําเนินงานระดับน้อย  
  1 หมายถึง สภาพการดําเนินงานระดับน้อยที่สุด 

 

ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ 

1 2 3 4 5 
1 ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรท่านได้

ดำเนินการตรวจประเมินฯ ตามวงจรคุณภาพ 
PDCA  

     

2 ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรท่านได้
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือ
ตรวจสอบการวางแผนการดำเนินงานของ
หลักสูตร 

     

3 ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรท่านได้
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบจาก
ระบบ CHE QA Online ได้อย่างสะดวก 
เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
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ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ 

1 2 3 4 5 
4 ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรท่านได้

ตรวจประเมินผ่านระบบ CHE QA Online ได้
อย่างสะดวก รวดเร็วครบถ้วน 

     

5 ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรท่าน
สามารถบันทึกผลการประเมิน และส่ง
รายงานผลการประเมินได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง 

     

6 ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร การ
ดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่เป็นประเภท
กระบวนการเป็นไปตามที่เกณฑ์การประเมิน
กำหนด หลักสูตรดำเนินการครบตามวงจร 
PDCA 

     

7 ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร การ
ดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่เป็นประเภทผลลัพธ์
เป็นไปตามที่เกณฑ์การประเมินกำหนด 

     

8 ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรท่านได้
ให้คำแนะนำการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่เป็น
ประเภทกระบวนการ และผลลัพธ์ แต่
หลักสูตรไม่สามารถนำไปแก้ไขการ
ดำเนินงานได้ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

     

9 หลังจากการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร
ท่านไดต้ิดตามการดำเนินงานของหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป 

     

10 หลังการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรท่าน
ไดน้ำแนวปฏิบัติที่ดีที่ค้นพบจากการตรวจ
ประเมินมาถ่ายทอดหรือแนะนำให้หลักสูตร
อ่ืนได้เป็นแนวทางการดำเนินงาน 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนและ 
การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

คำชี้แจง  กรุณาเขียนคำตอบที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน 
 

3. ในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ท่านได้ดำเนินการอยู่ ท่านพบปัญหาและอุปสรรคในการ

ตรวจประเมินฯ ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน อย่างไรบ้างในด้านต่างๆ ดังนี้ 

จำแนกเป็นราย
ด้าน 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

ด้านการวางแผน 
(Plan) 

 
 

 

ด้านการดำเนินงาน 
(Do) 

 
 

 

ด้านการประเมินผล
การดำเนินงาน 

(Check) 

 
 

 

ด้านการปรับปรุง
ผลการดำเนินงาน 

(Act) 

 
 

 

จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง 

 
 

 

บันทึกข้อมูล
รายงานการ

ประเมินลงในระบบ 
CHE QA Online 

 
 

 

ด้านอื่นๆ  
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4. ท่านมขี้อเสนอแนะ/ความต้องการ ในการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เกี่ยวกับจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน อย่างไร
............................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................ .................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........ 
.......................................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาคุณภาพ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบนัของการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(สำหรับบคุลำกรที่รบัผิดชอบงำนดำ้นกำรประกนัคุณภำพของคณะ/หลกัสูตร) 
----------------------------------------------- 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการทำดุษฎีนิพนธ์  ของ  น.ส.วรลักษ์  ศรี
อนันต์ นิสิตปริญญาเอก การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งอยู่ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนา
รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี Cloud 
Computing  ดังนั ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินการในปัจจุบัน ปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการ

เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะนํามาวิเคราะห์และนําเสนอในภาพรวมเท่านั้น คําตอบของ ท่าน

จะเก็บไว้เป็นความลับ และผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นจากการตอบ ในครั้งนี้ 
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือตามความรู้สึกที่แท้จริง
ของท่านให้ครบทุกตอน  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ 

         
    น.ส.วรลักษ์  ศรีอนันต์  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ   (   ) ชาย (   ) หญิง  
2. ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร.............. ปี 
3. การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR) ที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้  
  (    )  เคย    (     )  ไม่เคย 
4. การอบรม QA อาสา การทำหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ 
  (    )  เคย    (     )  ไม่เคย 
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ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินการในปัจจุบัน ปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   

คำชี้แจง  โปรดอ่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อซึ่งเป็นการดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน แล้วทำเครื่องหมาย  ในช่องทาง
ขวามือเพียงช่องเดียวที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  5 หมายถึง สภาพการดําเนินงานระดับมากท่ีสุด  
  4 หมายถึง สภาพการดําเนินงานระดับมาก  
  3 หมายถึง สภาพการดําเนินงานระดับปานกลาง  
  2 หมายถึง สภาพการดําเนินงานระดับน้อย  
  1 หมายถึง สภาพการดําเนินงานระดับน้อยที่สุด 

ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ 

1 2 3 4 5 

1 ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ท่านได้กำหนดแผนการดำเนินงานและแจ้งให้
หลักสูตรรับทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มปีการศึกษา 

     

2 ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ท่านไดจ้ัดเตรียมข้อมูล เอกสาร แบบฟอร์มที่
เกี่ยวข้อง และส่งหลักสูตรรับทราบล่วงหน้าก่อน
เริ่มปีการศึกษา 

     

3 ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ท่านไดต้ิดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพของ
หลักสูตรเป็นระยะตามแผนการดำเนินงานที่
กำหนดไว้ 

     

4 ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ท่านไดร้ายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ผู้บริหารรับทราบ
เป็นระยะตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 
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ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ 

1 2 3 4 5 
5 ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร

ท่านไดแ้จ้งเตือนการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรให้หลักสูตรรับทราบและดำเนินการ
เป็นระยะตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 

     

6 ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ท่านไดร้่วมแก้ปัญหาการดำเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตรให้หลักสูตรได้อย่างทันเวลา
และมีความถูกต้อง 

     

7 ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ท่านสามารถแนะนำการใช้งานระบบ CHE QA 

Online ได้ 

     

8 ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
ท่านจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ ไว้อย่าง
เป็นระบบ ค้นหาได้รวดเร็ว 

     

9 ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

ท่านสามารถสนับสนุนการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองทันตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
(ล่วงหน้าก่อนการตรวจประเมินฯ อย่างน้อย 2 
สัปดาห์) 

     

10 ในการสนับสนุนการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
ท่านสามารถค้นหาเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ตรวจประเมินฯ ได้อย่างรวดเร็ว 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน 
คำชี้แจง  กรุณาเขียนคำตอบที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน 
 

5. ในการประกันคุณภาพหลักสูตรที่ท่านได้ดำเนินการอยู่ ท่านพบ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการ

เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน อย่างไรบ้างในด้านต่างๆ ดังนี้ 

จำแนกเป็นราย
ด้าน 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

ด้านการวางแผน 
(Plan) 

 
 

 

ด้านการดำเนินงาน 
(Do) 

 
 

 

ด้านการประเมินผล
การดำเนินงาน 

(Check) 

 
 

 

ด้านการปรับปรุง
ผลการดำเนินงาน 

(Act) 

 
 

 

จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง 

 
 

 

บันทึกข้อมูล
รายงานการ

ประเมินลงในระบบ 
CHE QA Online 

 
 

 

ด้านอื่นๆ  
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ท่านมขี้อเสนอแนะ/ความต้องการ ในการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เกี่ยวกับจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน อย่างไร
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........................................................................................................ ........................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................  
.............................................................. ..................................................................................................   
ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ

พัฒนาคุณภาพ 
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แบบสอบถามการวิเคราะห์ช่องว่างดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในการดำเนนิงานองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  (Gap 
analysis) 

(สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
----------------------------------------------- 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพ่ือการทำดุษฎีนิพนธ์ ของ  น.ส.วรลกัษ์  
ศรีอนันต์ นิสิตปริญญาเอก การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  ดังนั้นน จึงขอ
ความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะนํามาวิเคราะห์และ
นําเสนอในภาพรวมเท่านั้น คําตอบของ ท่านจะเก็บไว้เป็นความลับ และผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้
รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นจากการตอบ ในครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตาม
สภาพความเป็นจริงหรือตาม ความรู้สึกท่ีแท้จริงของท่านให้ครบทุกตอน  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ 

         
คำชี้แจง  โปรดอ่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อซึ่งเป็นการวิเคราะห์ช่องว่างดำเนินการในปัจจุบันของ
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  (Gap analysis) แล้วทำเครื่องหมาย  ในช่องทางขวามือเพียงช่องเดียวที่ตรงกับ
ความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  เหมาะสม หมายถึง มีความเหมาะสมที่จะอยู่ในการกำกับติดตามการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ไม่เหมาะสม หมายถึง ไม่มีความเหมาะสมที่จะอยู่ในการกำกับติดตามการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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ตัวบ่งชี/้ 
กิจกรม 

การ
ดำเนินการ 

การ
ดำเนินการ 

(ที่มีอยู่
แล้ว) 

แนว
ทางการ

ดำเนินการ
เพิ่มเติม/ทำ

ใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

ความเหมาะสม 

มี
อยู่
แล้ว 

ยัง 

ไม่มี 

เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 
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แบบสอบถามสงัเครำะหป์ระเด็นส ำคญั มำตรฐำนและตวัช้ีวดัในกำรก ำกบัติดตำมกำรจดักำร

เรยีนกำรสอนและกำรประเมินผูเ้รยีนฯ 
(สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

----------------------------------------------- 
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพ่ือการทำดุษฎีนิพนธ์ ของ  น.ส.วรลกัษ์  

ศรีอนันต์ นิสิตปริญญาเอก การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  ดังนั้นน จึงขอ
ความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะนํามาวิเคราะห์และ
นําเสนอในภาพรวมเท่านั้น คําตอบของ ท่านจะเก็บไว้เป็นความลับ และผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้
รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นจากการตอบ ในครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตาม
สภาพความเป็นจริงหรือตาม ความรู้สึกท่ีแท้จริงของท่านให้ครบทุกตอน  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ 

         
คำชี้แจง  โปรดอ่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อซึ่งเป็นการสงัเคราะหป์ระเดน็ส าคญั มาตรฐานและตวัชี้วดั
ในการก ากบัติดตามการจดัการเรียนการสอนและการประเมนิผูเ้รียนฯ แล้วทำเครื่องหมาย  ในช่องทาง
ขวามือเพียงช่องเดียวที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  เหมาะสม หมายถึง มีความเหมาะสมที่จะอยู่ในการกำกับติดตามการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ไม่เหมาะสม หมายถึง ไม่มีความเหมาะสมที่จะอยู่ในการกำกับติดตามการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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แบบสงัเครำะหป์ระเด็นส ำคญั มำตรฐำนและตวัช้ีวดัในกำรก ำกบัติดตำมกำรจดักำรเรียนกำรสอนและกำร

ประเมินผูเ้รียนฯ 

ตวับ่งช้ี/

กจิกรรม

กำรก ำกบั

ติดตำม 

 

ประเด็

นกำร

ก ำกบั

ติดตำม 

ช่วงเวล

ำ 

แหล่งขอ้มูล

/กลุ่ม

ตวัอย่ำง 

 

เครื่องมื

อท่ีใชใ้น

กำรเกบ็

รวบรวม

ขอ้มูล 

วิธีกำร

เกบ็

รวบรว

ม

ขอ้มูล 

วิธีกำร

วิเครำะ

หข์อ้มูล 

 

แฟ้มขอ้มู

ล 

 

ความเหมาะสม 

เหมาะส
ม 

เหมาะส
ม 

ตวับ่งช้ีที่ ...............................   

9. กิจกรรม

.............. 

         

         

10. กิจ

กรรม

............. 

         

         

          

         

          

ตวับ่งช้ีที่ ...............................   

5. กิจกรรม

............. 

         

         

6. กิจกรรม

............. 

         

         

ตวับ่งช้ีที่ ...............................   

5. กิจกรรม

............. 

         

         

6. กิจกรรม

............. 
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แบบสอบถำมกำรสงัเครำะหอ์งคป์ระกอบของรูปแบบกำรก ำกบัติดตำมกำรจดักำรเรียนกำรสอน

และกำรประเมินผูเ้รยีนฯ 
(สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

----------------------------------------------- 
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพ่ือการทำดุษฎีนิพนธ์ ของ  น.ส.วรลกัษ์  

ศรีอนันต์ นิสิตปริญญาเอก การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  ดังนั้นน จึงขอ
ความร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะนํามาวิเคราะห์และ
นําเสนอในภาพรวมเท่านั้น คําตอบของ ท่านจะเก็บไว้เป็นความลับ และผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้
รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นจากการตอบ ในครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตาม
สภาพความเป็นจริงหรือตาม ความรู้สึกท่ีแท้จริงของท่านให้ครบทุกตอน  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ 

         
คำชี้แจง  โปรดอ่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อซึ่งเป็นการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของรูปแบบการก ากบั
ติดตามการจดัการเรียนการสอนและการประเมนิผูเ้รียนฯผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการประกนัคุณภาพ ระดบัหลกัสูตร  
แล้วทำเครื่องหมาย  ในช่องทางขวามือเพียงช่องเดียวที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด โดย
ใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
  เหมาะสม หมายถึง มีความเหมาะสมที่จะอยู่ในการกำกับติดตามการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ไม่เหมาะสม หมายถึง ไม่มีความเหมาะสมที่จะอยู่ในการกำกับติดตามการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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แบบบันทึกการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผู้เรียนฯ 

  

 

 
  

องค์ประกอบของรูปแบบการกำกับติดตาม 
ความเหมาะสม 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
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คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับท่านและความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด  

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1.1 เพศ           ชาย            หญิง  
1.2 ประสบการณ์ด้านการทำงานด้านการประกันคุณภาพ  0 ปี   1-2 ปี    3-4ปี    5-
6ปี    มากกว่า 6 ปีขึ้นไป 
ส่วนที ่ 2  ความพึงพอใจที่มีต่อความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช ้

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓  ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพียงระดับเดยีว (5 = 
มากที่สุด, 1 = น้อยที่สุด) 

ประเด็นประเมิน  ระดับความพึงพอใจ  
1 2 3 4 5 

1. ด้านการจัดสัมมนา 
1.1  วัตถุประสงค์ของโครงการ       
1.2  ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า      
1.3  รูปแบบของการจัดกิจกรรม (บรรยาย/ถาม-ตอบ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้)      
2. ด้านเนื้อหา 
2.1 การถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม      
2.2 ความรู้/ความเข้าใจที่ได้รับหลังการจัดกิจกรรม      
2.3 การนำไปใช้ประโยชน์      
3.  ความพึงพอใจในภาพรวม       

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบประเมินผลการฝกึอบรมการใช้รูปแบบการกำกบัติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี  

Cloud Computing   
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3.2 ปัญหา/อุปสรรค/สิ่งที่ไม่พึงพอใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………….ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การประเมินผลการใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 
(สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
----------------------------------------------- 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการทำดุษฎีนิพนธ์  ของ  น.ส.วรลักษ์  ศรี
อนันต์ นิสิตปริญญาเอก การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู ้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  ดังนั้นน จึงขอความ
ร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ดังนมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การประเมินผลการใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคการใช้รูปแบบการกำกับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing 

 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะนํามาวิเคราะห์และนําเสนอในภาพรวมเท่านั้น คําตอบของ ท่าน

จะเก็บไว้เป็นความลับ และผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นจากการตอบ ในครั้งนี้ 
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือตาม ความรู้สึกท่ีแท้จริง
ของท่านให้ครบทุกตอน  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ 

         
    น.ส.วรลักษ์  ศรีอนันต์  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ   (   ) ชาย (   ) หญิง  
2. ประสบการณ์ด้านการรับผิดชอบหลักสูตร.............. ปี 
3. การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR) ที่มหาวิทยาลัยจัดให้  
  (    )  เคย    (     )  ไม่เคย 
4. การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 
  (    )  เคย    (     )  ไม่เคย 
5. ประสบการณ์การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ..............ครั้ง 

ตอนที่ 2 การประเมินผลการใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing   

คำชี้แจง  โปรดอ่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อซึ่งเป็นการประเมินผลการใช้รูปแบบการกำกับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing แล้วทำเครื่องหมาย 
 ในช่องทางขวามือเพียงช่องเดียวที ่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด  โดยใช้เกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้ 
  5 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมากทีสุ่ด  
  4 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมาก  
  3 หมายถึง ความคิดเห็นระดับปานกลาง  
  2 หมายถึง ความคิดเห็นระดับระดับน้อย  
  1 หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อยทีสุ่ด 

หากในประเด็นใดมีข้อเสนอแนะ กรุณากรอกข้อเสนอแนะของท่านลงในช่องข้อเสนอแนะ 
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ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน ์       

1 ประโยชน์ต่อการนำรูปแบบการกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตาม
ระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing ไปใช้ในงานประกัน
คุณภาพหลักสตูรของท่าน 

      

2 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการสอน
และการประเมินผูเ้รียน ตามระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing มีการรวบรวมสารสนเทศท่ี
ครอบคลมุและตอบสนองความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

      

3 รายงานผลการกำกับติดตามฯ ทีไ่ด้จากรูปแบบ
การกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing มีความชัดเจน ถูกต้อง 

      

4 ความรู้และทักษะที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบ
การกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing 

      

5 ความคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ       

มาตรฐานด้านความเป็นไปได้       

6 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการสอน
และการประเมินผูเ้รียน ตามระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing สามารถนำไปใช้ได้จริง 
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ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

7 วิธีการใช้งานรูปแบบการกำกับตดิตามการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผูเ้รยีน ตามระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing เป็นที่ยอมรับได้ของผู้เกี่ยวข้อง 

      

8 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการสอน
และการประเมินผูเ้รียน ตามระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing มีความคุ้มค่าตอ่การลงทุน 

      

มาตรฐานด้านความเหมาะสม       

9 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการสอน
และการประเมินผูเ้รียน ตามระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing มีความสะดวกในการดำเนินการ
จริง 

      

10 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการสอน
และการประเมินผูเ้รียน ตามระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing สอดคล้องกับแนวทางการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

      

11 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการสอน
และการประเมินผูเ้รียน ตามระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing มีการรักษาความลับของข้อมูล
ในระดับที่เหมาะสม 

      

12 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการสอน
และการประเมินผูเ้รียน ตามระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
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ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา 

13 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการสอน
และการประเมินผูเ้รียน ตามระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา
งานส่วนที่ท่านรับผิดชอบได ้

      

มาตรฐานด้านความถูกต้อง       

14 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการสอน
และการประเมินผูเ้รียน ตามระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing จัดทำเป็นเอกสารได้ถูกต้อง 
ชัดเจน 

      

15 การเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นอย่างเป็นระบบ       

16 การสรุปผลรายงานการตดิตามอยา่งสมเหตุสมผล       

17 ความถูกต้องตรงกับสภาพการปฏบิัติงานจริงของ
รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการสอน
และการประเมินผูเ้รียน ตามระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing 

      

18 ความเชื่อถือได้ของสารสนเทศท่ีได้จากรูปแบบการ
กำกับติดตามการจดัการเรียนการสอนและการ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing 

      

มาตรฐานด้านความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้       

19 การทดลองใช้รูปแบบการกำกับตดิตามการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผูเ้รยีน ตามระบบ
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ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing อยู่บนพื้นฐานของการทำงาน
อย่างเป็นระบบและมคีวามซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

20 การนำรูปแบบการกำกับตดิตามการจัดการเรยีน
การสอนและการประเมินผูเ้รียน ตามระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนางานใน
ส่วนท่ีรับผดิชอบ 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 
คำชี้แจง  กรุณาเขียนคำตอบที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน 
 

6. ในการทดลองใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี Cloud Computing ท่านพบ ปัญหาและอุปสรรค อย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................. ...................................  

.............................................................................................. ..................................................................  

............................................................................................................................. ...................................  

....................................................................................................................................................... .........  

........................................................................................................................ ........................................  

............................................................................................................................. ...................................  

................................................................................................................................................................  
ท่านมขี้อเสนอแนะ/ความต้องการ ในการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เกี่ยวกับจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน อย่างไร
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
คุณภาพ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การประเมินผลการใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 
(สำหรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

----------------------------------------------- 
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการทำดุษฎีนิพนธ์  ของ  น.ส.วรลักษ์  ศรี
อนันต์ นิสิตปริญญาเอก การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู ้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  ดังนั้นน จึงขอความ
ร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ดังนมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การประเมินผลการใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคการใช้รูปแบบการกำกับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing 

 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะนํามาวิเคราะห์และนําเสนอในภาพรวมเท่านั้น คําตอบของ ท่าน

จะเก็บไว้เป็นความลับ และผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นจากการตอบ ในครั้งนี้ 
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือตาม ความรู้สึกท่ีแท้จริง
ของท่านให้ครบทุกตอน  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ 

         
    น.ส.วรลักษ์  ศรีอนันต์  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ   (   ) ชาย  (   ) หญิง  
2. ประสบการณ์ด้านการรับผิดชอบหลักสูตร.............. ปี 
3. การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR) ที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้  
  (    )  เคย    (     )  ไม่เคย 
4. การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 
  (    )  เคย    (     )  ไม่เคย 
5. ประสบการณ์การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ..............ครั้ง 

ตอนที่ 2 การประเมินผลการใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing   

คำชี้แจง  โปรดอ่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อซึ่งเป็นการประเมินผลการใช้รูปแบบการกำกับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing แล้วทำเครื่องหมาย 
 ในช่องทางขวามือเพียงช่องเดียวที ่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด  โดยใช้เกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้ 
  5 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมากทีสุ่ด  
  4 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมาก  
  3 หมายถึง ความคิดเห็นระดับปานกลาง  
  2 หมายถึง ความคิดเห็นระดับระดับน้อย  
  1 หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อยทีสุ่ด 

หากในประเด็นใดมีข้อเสนอแนะ กรุณากรอกข้อเสนอแนะของท่านลงในช่องข้อเสนอแนะ 
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ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน ์       

1 ประโยชน์ต่อการนำรูปแบบการกำกับติดตาม
การจัดการเรยีนการสอนและการประเมิน
ผู้เรยีน ตามระบบประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ไป
ใช้ในงานประกันคุณภาพหลักสตูรของท่าน 

      

2 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing มีการรวบรวม
สารสนเทศท่ีครอบคลุมและตอบสนองความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 

      

3 รายงานผลการกำกับติดตามฯ ทีไ่ด้จากรูปแบบ
การกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผู้เรยีน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing มีความชัดเจน 
ถูกต้อง 

      

4 ความรู้และทักษะที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบ
การกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผู้เรยีน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing 

      

5 ความคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ       

มาตรฐานด้านความเป็นไปได้       

6 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 

      



  309 

ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing สามารถนำไปใช้
ได้จริง 

7 วิธีการใช้งานรูปแบบการกำกับตดิตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing เป็นที่
ยอมรับได้ของผู้เกี่ยวข้อง 

      

8 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing มีความคุ้มค่าต่อ
การลงทุน 

      

มาตรฐานด้านความเหมาะสม       

9 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing มีความสะดวกใน
การดำเนินการจริง 

      

10 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing สอดคล้องกับแนว
ทางการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร 

      

11 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
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ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing มีการรักษา
ความลับของข้อมูลในระดับท่ีเหมาะสม 

12 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 

      

13 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing สามารถนำไปใช้
ในการพัฒนางานส่วนที่ท่านรับผดิชอบได้ 

      

มาตรฐานด้านความถูกต้อง       

14 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing จัดทำเป็นเอกสาร
ได้ถูกต้อง ชัดเจน 

      

15 การเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นอย่างเป็นระบบ       

16 การสรุปผลรายงานการตดิตามอยา่ง
สมเหตุสมผล 

      

17 ความถูกต้องตรงกับสภาพการปฏบิัติงานจริง
ของรูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผูเ้รียน ตามระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing 
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ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

18 ความเชื่อถือได้ของสารสนเทศท่ีได้จากรูปแบบ
การกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผู้เรยีน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing 

      

มาตรฐานด้านความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้       

19 การทดลองใช้รูปแบบการกำกับตดิตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing อยู่บน
พื้นฐานของการทำงานอย่างเป็นระบบและมี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

      

20 การนำรูปแบบการกำกับตดิตามการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผูเ้รยีน ตาม
ระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนางานในส่วนท่ีรบัผิดชอบ 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 
คำชี้แจง  กรุณาเขียนคำตอบที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน 
 

7. ในการทดลองใช้รปูแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี Cloud Computing ท่านพบ ปัญหาและอุปสรรค อย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................. ...................................  

.............................................................................................. ..................................................................  

............................................................................................................................. ...................................  

....................................................................................................................................................... .........  

........................................................................................................................ ........................................  

............................................................................................................................. ................................... 
ท่านมขี้อเสนอแนะ/ความต้องการ ในการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เกี่ยวกับจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน อย่างไร
...................................................................................... ..........................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................................... .................  
................................................................................................................ ................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
................................................................................................................................................................   

ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
คุณภาพ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การประเมินผลการใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 
(สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร) 

----------------------------------------------- 
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการทำดุษฎีนิพนธ์  ของ  น.ส.วรลักษ์  ศรี
อนันต์ นิสิตปริญญาเอก การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู ้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  ดังนั้นน จึงขอความ
ร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ดังนมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การประเมินผลการใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคการใช้รูปแบบการกำกับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
Cloud Computing 

 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะนํามาวิเคราะห์และนําเสนอในภาพรวมเท่านั้น คําตอบของ ท่าน

จะเก็บไว้เป็นความลับ และผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นจากการตอบ ในครั้งนี้ 
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือตาม ความรู้สึกท่ีแท้จริง
ของท่านให้ครบทุกตอน  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ 

         
    น.ส.วรลักษ์  ศรีอนันต์  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ   (   ) ชาย  (   ) หญิง  
2. ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ 
3. การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR) ที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้  
  (    )  เคย    (     )  ไม่เคย 
4. การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ 
  (    )  เคย    (     )  ไม่เคย 

ตอนที่ 2 การประเมินผลการใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing   

คำชี้แจง  โปรดอ่านพิจารณาข้อความแต่ละข้อซึ่งเป็นการประเมินผลการใช้รูปแบบการกำกับติดตาม
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing แล้วทำเครื่องหมาย 
 ในช่องทางขวามือเพียงช่องเดียวที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด  โดยใช้เกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้ 
  5 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมากทีสุ่ด  
  4 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมาก  
  3 หมายถึง ความคิดเห็นระดับปานกลาง  
  2 หมายถึง ความคิดเห็นระดับระดับน้อย  
  1 หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อยทีสุ่ด 
 
หากในประเด็นใดมีข้อเสนอแนะ กรุณากรอกข้อเสนอแนะของท่านลงในช่องข้อเสนอแนะ 
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ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

มาตรฐานด้านการใช้ประโยชน ์       

1 ประโยชน์ต่อการนำรูปแบบการกำกับติดตาม
การจัดการเรยีนการสอนและการประเมิน
ผู้เรยีน ตามระบบประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 
ไปใช้ในงานประกันคุณภาพหลักสตูรของท่าน 

      

2 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing มีการรวบรวม
สารสนเทศท่ีครอบคลุมและตอบสนองความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 

      

3 รายงานผลการกำกับติดตามฯ ทีไ่ด้จาก
รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing มีความชัดเจน 
ถูกต้อง 

      

4 ความรู้และทักษะที่ได้จากการทดลองใช้
รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing 

      

5 ความคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ       

มาตรฐานด้านความเป็นไปได้       

6 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
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ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing สามารถนำไปใช้
ได้จริง 

7 วิธีการใช้งานรูปแบบการกำกับตดิตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing เป็น
ที่ยอมรับได้ของผู้เกี่ยวข้อง 

      

8 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing มีความคุ้มค่าต่อ
การลงทุน 

      

มาตรฐานด้านความเหมาะสม       

9 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing มีความสะดวก
ในการดำเนินการจริง 

      

10 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing สอดคล้องกับ
แนวทางการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 
ระดับหลักสตูร 

      

11 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
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ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing มีการรักษา
ความลับของข้อมูลในระดับท่ีเหมาะสม 

12 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 

      

13 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing สามารถนำไปใช้
ในการพัฒนางานส่วนที่ท่านรับผดิชอบได้ 

      

มาตรฐานด้านความถูกต้อง       

14 รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรยีนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing จัดทำเป็น
เอกสารได้ถูกต้อง ชัดเจน 

      

15 การเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นอย่างเป็นระบบ       

16 การสรุปผลรายงานการตดิตามอยา่ง
สมเหตุสมผล 

      

17 ความถูกต้องตรงกับสภาพการปฏบิัติงานจริง
ของรูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผูเ้รียน ตามระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 
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ที ่ ประเด็น ระดับการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 

18 ความเชื่อถือได้ของสารสนเทศท่ีได้จากรูปแบบ
การกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผู้เรยีน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing 

      

มาตรฐานด้านความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้       

19 การทดลองใช้รูปแบบการกำกับตดิตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing อยู่
บนพ้ืนฐานของการทำงานอย่างเป็นระบบและ
มีความซื่อสตัย์ต่อตนเองและผู้ที่เกีย่วข้อง 

      

20 การนำรูปแบบการกำกับตดิตามการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผูเ้รยีน ตาม
ระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนางานในส่วนท่ีรบัผิดชอบ 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในใช้รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 
คำชี้แจง  กรุณาเขียนคำตอบที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน 
 

8. ในการทดลองใช้รปูแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี Cloud Computing ท่านพบ ปัญหาและอุปสรรค อย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................. ...................................  

.............................................................................................. ..................................................................  

............................................................................................................................. ...................................  

....................................................................................................................................................... .........  

........................................................................................................................ ........................................  

............................................................................................................................. ...................................  

................................................................................................................................................................  
ท่านมขี้อเสนอแนะ/ความต้องการ ในการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เกี่ยวกับจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน อย่างไร
............................................................................................................................. ...................................  
.............................................................................................. ..................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
....................................................................................................................................................... .........  
........................................................................................................................ ........................................  

ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
คุณภาพ 
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แบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ 
เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบนัของหลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
----------------------------------------------- 

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อการทำดุษฎีนิพนธ์  ของ  น.ส.วรลักษ์  ศรี
อนันต์ นิสิตปริญญาเอก การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์เรื่องการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผู ้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  ดังนั้นน จึงขอความ
ร่วมมือจากท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน ดังนมีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สภาพการดำเนินการในปัจจุบัน ปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการ

เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน   

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ 
 
ข้อมูลที่รวบรวมได้ผู้วิจัยจะนํามาวิเคราะห์และนําเสนอในภาพรวมเท่านั้น คําตอบของ ท่าน

จะเก็บไว้เป็นความลับ และผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นจากการตอบ ในครั้งนี้ 
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงหรือตาม ความรู้สึกท่ีแท้จริง
ของท่านให้ครบทุกตอน  

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้ 

         
    น.ส.วรลักษ์  ศรีอนันต์  
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ชื่อผู้ให้ข้อมูล ……………………………………………………………ตำแหน่ง ……………………………………………… 
สถานที่/สถานศึกษา …………………………………………………วนัที่บันทึก…………………………………………..... 
ประเด็นที่สัมภาษณ์  

1. ท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง/มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร 

2. ท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง/มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

3. สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ในส่วนที่ท่านเก่ียวข้อง/มีบทบาทหน้าที่ 
รับผิดชอบ มีวิธีการดำเนินงาน หรือรูปแบบการดำเนินงานอย่างไร 

4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ที่ได้ดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน 

5. ปัญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนในส่วนที่ท่านเก่ียวข้อง/มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ มี
หรือไม่ อย่างไร 

6. ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยเหลือในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน อย่างไร 

  

เรื่อง: การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบนัของการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คำชี้แจง: แนวคำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพการดำเนินการในปัจจุบัน ปัญหาการ
ดำเนินการในปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู ้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 
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เนื้อหาในการสัมภาษณ์ 
............................................................................................................................. ...................................  
................................................................................................................................................ ................  
................................................................................................................. ...............................................  
............................................................................................................................. ...................................  
................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................  
....................................................................... .........................................................................................   
............................................................................................................................. ...................................  
................................................................................................................................ ................................  
................................................................................................. ...............................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
.......................................................................................................................................................... ......  
........................................................................................................................... .....................................  
............................................................................................................................. ...................................  
................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................  
.............................................................................................. ..................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
 

ผู้จดบันทึก............................................................  
(                                               ) 
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คู่มือการใช้งาน 
รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
ตามระบบประกันคณุภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 
โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing   

 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย 
น.ส.วรลักษ์  ศรีอนันต์ 

 
 
 
 
 
 

  



  324 

คำนำ 
 
 คู่มือการใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing  ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือการใช้งานรูปแบบ ให้แก่ ผู้ใช้รูปแบบ
ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้จัดการรูปแบบ(Admin) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ ผู้กำกับติดตาม  เพื่อ
ประกอบการใช้งานรูปแบบ ด้วยหวังว่ารูปแบบการกำกับติดตามฯ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป 

 
    วรลักษ์  ศรีอนันต์ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, 
น.131-139) ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่  6:การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา เป้าหมายข้อที่ 2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถ
พัฒนาองค์ความรู ้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4) ในมาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการ
ประก ันค ุณภาพการศึกษาเพื ่อพ ัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในร่วมกับต้นสังกัดในพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ เพื ่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร  คณะวิชา
หรือหน่วยงาน และระดับสถาบัน  เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรฐาน
ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 5.3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะ ด ั บ อ ุ ด ม ศ ึ ก ษ า แ ห ่ ง ช า ต ิ  แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น อ ื ่ น ๆ  ท ี ่ ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึ ก ษ า ธ ิ ก า ร ก ำหนด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงร่วมกับต้นสังกัดในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558, น.27) ประกอบด้วย การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  
 การผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ   
การดำเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุด ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จะช่วยประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้
ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร
ของการพัฒนาหลักสูตร(บุญชม  ศรีสะอาด, 2546, น.50) ที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรมีความทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และสังคมที่เปลี ่ยนแปลงไป ซึ่งผลของการประกันคุณภาพหลักสูตรจะนำมาปรับปรุงพัฒนา
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หลักสูตรทำให้หลักสูตรได้รับการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเป็นการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้ชุมชนและสังคมเกิดความมั่นใจว่าหลักสูตรของสถาบันการศึกษามีการดำเนินงาน
อย่างมีคุณภาพ (ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ,์ 2539, น.189)  
 นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยเริ ่มตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุ่ง
ไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพื่อให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ  ตลอดจนเพื ่อรองรับการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ
บัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานทำ ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558 ได้
กำหนดให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย โดยให้ทุกหลักสูตรดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา(สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558: 26) มีการดำเนินการตั ้งแต่การวางระบบคุณภาพ   การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพตาม
วงจรคุณภาพ(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558, น.30) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
การวางแผน (Plan) เริ ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนำผลการ
ประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน  การดำเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การ
ประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) คือการวางแผน
ปรับปรุงและดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
อย่างน้อย 6 ด้าน คือ (1)การกำกับมาตรฐาน (2)บัณฑิต (3) นักศึกษา (4)อาจารย์ (5)หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (6)สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การ
ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยที่ตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ (5) หลักสูตร การเรียนการสอน 
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การประเมินผู้เรียน มีตัวบ่งชี้ที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพของการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.2 
การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 การประเมินผู้เรียน 5.4 ผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งครอบคลุมกระบวนการที่
สำคัญของการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เป็นส่วนสำคัญที่จะ
สะท้อนคุณภาพของหลักสูตร ซึ่งแม้ว่าทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรอง
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงหลักสูตรในทุก 5 ปี ผู้บริหารต้อง
ควบคุมกำกับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื ่อง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่สำคัญ คือ (1) 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การ
ประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการดำเนินการหลักสูตร จึงประกอบด้วย หลักสูตร การ
เรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังแผนภูมิแสดงการนำมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสู่การ
ปฏิบัติ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร โดย
ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ย้อนหลัง 2 ปี  หลักสูตรที่มีผลคะแนนเฉลี่ยในองค์ประกอบที่ 5 (เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 5.1 – 5.3  ซึ่งเป็น
ตัวบ่งชี้ประเภทกระบวนการ) อยู่ในระดับ 3.00 คะแนน ซึ่งหมายถึงการดำเนินการยังไม่เป็นระบบ
ตามกลไกการประกันคุณภาพและตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ว่า หากจะได้คะแนนในระดับ 
3 จะต้องมีระบบและกลไก และนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการ มีการ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน นั่นก็คือมีการดำเนินการตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ที่ต้องมีการควบคุมกำกับติดตามการบริหารจัดการ  หากแต่หลักสูตรที่มีผลคะแนนต่ำกว่า 
3.00 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรยังขาดการประเมินกระบวนการ(Check) และการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน(Action) ที่ต้องการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระหว่างการจัดการ
เรียนการสอน หากไม่ได้รับการกำกับติดตามให้ดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องแล้วจะส่งผลต่อการประเมินคุณภาพหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษาซึ่งยากต่อการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการนั้นๆ ได้ ส่งผลให้หลักสูตรไม่ได้รับการปรับปรุงการดำเนินงาน
ได้อย่างทันท่วงที การแก้ไขปรับปรุงจะทำได้ต่อเมื่อเข้าสู่ปีการศึกษาถัดไป ซึ่งหากมีกระบวนการ
กำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ โดยวิธีการประเมินเพื่อปรับปรุง(สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 
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2544)  เรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) ซึ ่งมักจะใช้ประเมินผล
ระหว่างแผนหรือระหว่างพัฒนาโครงการ จะช่วยตรวจสอบว่าได้ดำเนินไปตามแผนงานหรือไม่และ
มีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงไร สอดคล้องกับที่ วิพล นาคพันธ์ (2555, น.ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า 
การกำกับติดตามหมายถึงการสังเกตการณ์เป็นระยะๆ เพื่อบันทึกกิจกรรม การดำเนินการตาม
แผนงานโครงการ ด้วยกระบวนการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการอย่างเป็นระบบและ
มีความหมาย การกำกับติดตามและการส่งเสริมทำให้สถานศึกษาปฏิบัติงานด้านการประเมิน
ผู้เรียนดีขึ้น ดังนั้นการกำกับติดตามจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยตรวจสอบและประเมินระหว่าง
การดำเนินงานว่าเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่ มุ่งเน้นการตรวจสอบการดำเนินงานของหลักสูตร
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการแก้ไขปรับปรุงเป็นสำคัญ แต่เหตุท่ีทำให้ไม่สามารถดำเนินการติดตาม
ดำเนินงานเป็นระยะๆ มักมาจากข้อจำกัดหลายประการ เช่น ปัญหาด้านเวลาและขั้นตอนในการ
เข้าตรวจเยี ่ยมพื้นที ่ (Site visit) ซึ ่งในการตรวจประเมินคุณภาพนั้นผู ้ตรวจประเมินคุณภาพ
จำเป็นต้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่ได้จากรายงานการ
ประเมินตนเอง โดยกำหนดว่าในการตรวจประเมินคุณภาพนั้นอาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร
จะต้องเข้าร่วมครบทุกคน  จึงเป็นข้อจำกัดสำคัญหากต้องมีการลงพื้นที่ในการกำกับติดตามให้
ครบทุกระยะตามระบบประกันคุณภาพ  

ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีและการสื่อสารรวมถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นจน
เป็นสิ่งที่ใช้งานง่ายและใกล้ตัวมนุษย์มากขึ้น ทำให้เกิดนวัตกรรมและนำมาใช้ปฏิบัติงานและการ
ดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน ในแวดวงการศึกษาได้นำเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งด้านการเรียนการสอน การสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
เทคโนโลยีหนึ ่งที ่ช ่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน คือ เทคโนโลยี Cloud 
Computing หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะการทำงานโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มี
อยู่มากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น พื้นที่เก็บข้อมูล แพลตฟอร์มทางธุรกิจ แอปพลิเคชัน 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถเลือกใช้งานได้ผ่านผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต(อัคริมา บุญอยู่, 2558)  หากอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยี Cloud 
Computing คือการใช้ซอฟต์แวร,์ ระบบ, และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่าน
อินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกกำลังการประมวลผล เลือกจำนวนทรัพยากร ได้ตามความต้องการ
ในการใช้งาน และให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloud จากที่ใดก็ได้ "Anywhere Anytime" คือทุกที่
ทุกเวลา เพียงมี Internet กับ Computer หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้(ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2558, น.ออนไลน์) ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงาน ได้นำ

https://www.gotoknow.org/user/viphon/profile
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เทคโนโลยี Cloud Computing มาใช้ในองค์กร ด้วยเห็นถึงประโยชน์ต่างๆ ของเทคโนโลยี Cloud 
Computing เช่น ลดต้นทุนค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่จำเป็นต้องลงทุน
ซื้อ Hardware และ Software เองทั้งระบบ การเข้าถึงได้หลายช่องทาง เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 
โน๊ตบุค และคอมพิวเตอร์ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ
สำรองข้อมูลที่ดี มีเครือข่ายความเร็วสูง ขจัดปัญหาเรื่องการดูแลระบบทรัพยากรสารสนเทศ  จึง
ลดความยุ่งยากในการดูแล ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้นำเทคโนโลยี Cloud 
Computing มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการปฏิบัติงานสนับสนุนอื่น ผ่านผู้ให้บริการ
หลากหลายข่ายด้วยกัน อาทิ  IBM, HP, Google, Microsoft, Amazon Web Services, Salesforce.com, 
NetSuite, VMware ฯลฯ ซึ ่งให้บริการ Cloud Computing เช่น  Google  ซึ ่งมหาวิทยาลัยทั ้งในไทยและ
ต่างประเทศหลายแห่งในปัจจุบันหันมาใช้บริการอย่าง Google Apps เพื่อเป็นการลดต้นทุน  ภาระใน
การดูแล และความยุ่งยากไปได้มาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี 
Cloud Computing จ ึงได้จ ัดหาเทคโนโลยี Cloud Computing มาให้บริการแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยเป็น Cloud Computing ประเภท Software as a Service (SaaS) สำหรับ
การศึกษา มีชื่อว่า Google Apps for Education หรือ Google Apps สำหรับการศึกษา เป็นชุด
เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, Drive, Site 
ฯลฯ เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานได้หลังจากที่ได้ 
Account จาก Admin ของมหาวิทยาลัยแล้ว โดย Google ได้จัดเตรียมแอปพลิเคชั่นต่างๆ ไว้
สำหรับรองรับการทำงาน จึงนับได้ว ่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที ่พ ัฒนาขึ ้นเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการทำงานของ
ส่วนงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ด้วยนโยบายสนับสนุนการใช้งานจากมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน
ในการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงานอื่นๆ  ด้วยข้อดีของเทคโนโลยี Cloud Computing ซึ่งเป็นบริการทางอินเตอร์เน็ต
ที ่รวบรวมทรัพยากรที ่จำเป็นไว้ด้วยกันและมีการทำงานที่สอดประสานกัน มีความยืดหยุ ่นในการ
ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของการประมวลผลได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการในแต่ละเหตุการณ์ 
รวมถึงยังมีระบบการคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานที่แท้จริง  ทำให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้มีการนำ
เทคโนโลยี Cloud Computing เข้ามาเป็นเครื ่องมือช่วยในการดำเนินการซึ ่งส่งผลให้ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา โดยนำมาประยุกต์ใช้
กับงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการประกันคุณภาพ(อดิเรก เยาว์วงค์, 2557;/กำพล วิลยาลัย, 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%B4%D4%E0%C3%A1%20%20%E0%C2%D2%C7%EC%C7%A7%A4%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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2557;/มณีรัตน์ ภารนันท์ และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, 2557;/ ชุติมา นาคประสิทธิ์ และคณะ, 2559;/อังคณา 
จัตตามาศ, 2559;/นิทัศน์ นิลฉวี และ วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ, 2560)  

จากการศึกษาและทบทวนเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจาก
ปัญหาที่พบดังกล่าวข้างต้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากยังไม่มีระบบกลไกในการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานของหลักสูตรที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ และระดับสถาบัน ในองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ กำหนดให้มีระบบกำกับการ
ประกันคุณภาพ หลักสูตร ที ่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดให้มีระบบและกลไกในการกำกับการ
ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร และ
มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดและรายงานผลการ
ติดตามให้คณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษานั้น จึงได้พัฒนารูปแบบการ
กำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  เพื่อใช้ในการการกำกับติดตามการ
ดำเนินการให้มีความต่อเนื่อง ตามวงจรการประกันคุณภาพจะช่วยให้มีการดำเนินการตามระบบ
การประกันคุณภาพหลักส ูตรได้อย่างครบถ้วน โดย นำเทคโนโลย ี Cloud Computing ท่ี
มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้มาประยุกต์ใช้ในการกำกับติดตาม เพื่อลดข้อจำกัดด้านเวลาและ
ขั้นตอนขั้นตอนในการกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร ด้วยประโยชน์ของเทคโนโลยี 
Cloud Computing ท่ีมีจุดเด่นหลายประการและมีแอปพลิเคชั่นให้เลือกใช้ได้หลากหลาย  ลด
ต้นทุนค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเข้าถึงได้หลายช่องทางได้จากทุกที่ทุก
เวลา การใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลที่ดี มีเครือข่ายความเร็วสูง ขจัด
ปัญหาเรื ่องการดูแลระบบทรัพยากรสารสนเทศ จึงถือ ได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่
พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผู ้ เร ียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักส ูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป  
 
วัตถุประสงค์และขอบเขตการใช้งานคู่มือ 
 คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนการใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผู ้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  โดยคู่มือฉบับนี้ใช้ในการ

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%AA%D8%B5%D4%C1%D2%20%B9%D2%A4%BB%C3%D0%CA%D4%B7%B8%D4%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%D1%A7%A4%B3%D2%20%A8%D1%B5%B5%D2%C1%D2%C8&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%D1%A7%A4%B3%D2%20%A8%D1%B5%B5%D2%C1%D2%C8&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%D4%B7%D1%C8%B9%EC%20%B9%D4%C5%A9%C7%D5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู ้เร ียน ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน สำหรับผู้ใช้งาน
รูปแบบ ได้แก่   

1. ผู้จัดการรูปแบบ( Admin) มีหน้าที่ในการบริหารจัดการรูปแบบฯ 
2. ผู้บันทึกข้อมูลการดำเนินงาน มีหน้าที่บันทึกข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ลงใน

เครื่องมือการกำกับติดตาม 
3. ผู ้กำกับติดตาม มีหน้าที ่กำกับติดตามการดำเนินงานของหลักส ูตร ให้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน 
 
องค์ประกอบของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 
  รูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Cloud Computing ประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า ( Input)  กระบวนการ (Process)  
ผลผลิต (Output) และ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  รายละเอียดดังต่อไปนี ้

4.2.1.1 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)   
  ปัจจัยนำเข้าของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรียน  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  ประกอบด้วย  

  1)วัตถุประสงค์ของการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามให้หลักสูตรได้ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ใน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ให้เป็นไปตามระบบ
การประกันคุณภาพ 

  2)มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์/ตัวชี้วัดในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู ้เร ียน   ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบที่ 5 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
จำนวน 4 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 5.2 การวางระบบผู ้สอน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.3 การประเมินผู้เรียน 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดยประยุกต์มาจากเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี ้เชิง
คุณภาพที่เน้นกระบวนการ ปรับให้สอดคล้องกับการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน การวางแผน 
(Plan) การดำเนินการตามแผน (Do) การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
(Check/Study) และการนำผลการประเมินการดำเนินการตามแผนฯ มาปรับปรุงการดำเนินงาน
(Action)  

  3) เครื่องมือในการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน   ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ประกอบด้วย  Google Mail, Google Calendar, 
Google Documents และ Google Drive 

 
   -          Google Mail ใช้ในการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานรูปแบบ โดยใช้ 

Google Mail ในการ Log in เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ รวมถึงการรับ-ส่งจดหมายแจ้ง
กำหนดการดำเนินการต่างๆ 

 
   -          Google Calendar ใช้ในการกำหนดช่วงเวลาการกำกับติดตามฯ 

พร้อมทั้งส่งการแจ้งเตือนการดำเนินการไปยังผู้ที ่เกี ่ยวข้อง เป็นตัวช่วยในการจัดตารางเวลา 
สามารถกำหนดกิจกรรมที่จะทำลงไปได้ ทำให้ได้เห็นอย่างชัดเจน เหตุการณ์ใน Google Calendar 
สามารถกำหนดให้แจ้งเตือนทางอีเมล์ได้ ซึ่งสามารถส่งข้อความเชิญที่เกี ่ยวกับกิจกรรมได้ทาง
อีเมล์ และยังกำหนดล่วงหน้าได้ 

 
   -                                    Google Documents การจัดทำแบบฟอร์มการ

บันทึกข้อมูลต่างๆ และจัดทำโปรแกรมการบันทึกการดำเนินงาน บันทึกการกำกับติดตาม และให้
คะแนนการกำกับติดตามการดำเนินงาน โดยใช้ Microsoft Excel  หรือ Google Sheets ดังนี้ 

 

-        Google Docs เป็นโปรแกรมสำหรับงานเอกสาร สามารถ
สร้างและแก้ไขข้อความบนเอกสารผ่านเบราว์เซอร์โดยที่ไม่ต้องมีซอฟต์แวร์ก็สามารถใช้งาน
ได้ นอกจากนี้สามารถทำงานพร้อมกันหลายๆ คนในไฟล์เดียวกันได้ และการเปลี่ยนแปลงบน
เอกสารจะได้รับการบันทึกอัตโนมัติ ใช้สำหรับทำเอกสารประกอบต่างๆ เช่น แผนการดำเนินการ 
การรายงานผลการดำเนินการตามแผน 



  334 

        Google Sheet มีลักษณะการทำงานคล้ายกันกับ Microsoft 
Excel สามารถสร้าง Column, Row สามารถใส่ข้อมูลต่างๆ ลงไปใน Cell (เซลล์) ได้ และคำนวณ
สูตรต่างๆ ได้ ในงานวิจัยนี้นำมาสร้างเป็นโปรแกรมสำหรับการกำกับติดตาม เรียกว่า โปรแกรม  
Monitoring KKU 

 

-        Google Forms ใช้ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือ
ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน  Google 
Form ผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความ
คิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบฟอร์มลงทะเบียน เป็นต้น  ในงานวิจัยนี้
ใช้สำหรับการจัดทำแบบสอบถามหรือแบบประเมินผลการใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ  

   
    -           Google Drive ใช้ในการบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลสำหรับเก็บ

ข้อมูลของแต่ละหลักสูตร 
  4)ผู้ใช้งานรูปแบบกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู ้เรียน  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประกอบด้วย   

   - ผู้บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
   - ผู้ทำหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินงาน  ได้แก่ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 
  5) ข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในองค์ประกอบที่ 5 
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะต้องบันทึกข้อมูลในเครื่องมือที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับติดตาม 

 

4.2.1.2 ด้านกระบวนการ (Process)   
  ด้านกระบวนการ (Process) เป็นขั ้นตอนระหว่างการดำเนินการกำกับ

ติดตามฯ มีส่วนประกอบย่อย 6 ส่วน ดังนี้ 
  1)การวางแผนการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
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ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 
       - จัดทำปฏิทินกำหนดการกำกับติดตามฯ ตามปฏิทินการศึกษา 
ประจำปีการศึกษาที่จะดำเนินการกำกับติดตาม 

- จัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ เพื่อใช้ใน
การกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานรูปแบบ โดยใช้ Google Mail ในการ Log in เข้าใช้งานรูปแบบการ
กำกับติดตามฯ รวมถึงการรับ-ส่งจดหมายแจ้งกำหนดการดำเนินการต่างๆ กำหนดช่วงเวลาการ
กำกับติดตามฯ ลงใน Google Calendar 

- การจัดทำแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลต่างๆ และแฟ้มข้อมูลสำหรับ
เก็บข้อมูลของแต่ละหลักสูตร โดยใช้ Google Documents และ Google Drive 

  2)การสร้างความเข้าใจ/การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานรูปแบบการ
กำกับติดตามฯ ให้แก่ผู ้ใช้งาน  โดยการแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องมื อการกำกับติดตามให้แก่
ผู้ใช้งาน  

  3)การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียนของหลักสูตร โดยผู้บันทึกข้อมูลการดำเนินงานได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บันทึก
ข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ลงในเครื่องมือการกำกับติดตาม (โปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring 
KKU) ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในปฏิทินการกำกับติดตาม 

  4)การกำกับติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานฯ โดยผู้กำกับติดตามฯ จะเข้า
ตรวจสอบผลการดำเนินงานของหลักสูตรในเครื่องมือการกำกับติดตาม (โปรแกรมกำกับติดตามฯ 
Monitoring KKU) ตามช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในปฏิทินการกำกับติดตาม แล้วให้คะแนนการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์การกำกับติดตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุง/
แก้ไขการดำเนินงานของหลักสูตร 

  5)การเข้าดูผลการกำกับติดตามฯ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าสู่เครื่องมือการกำกับติดตาม (โปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU) 
เพื่อรับทราบผลการกำกับติดตาม และนำผลไปปรับปรุง/แก้ไขการดำเนินงานของหลักสูตร 

  6)เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพของคณะ/หลักสูตร พิมพ์รายงานผลการกำกับ
ติดตามฯ เพื่อเป็นสารสนเทศเสนอผู้บริหารใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

4.2.1.3 ด้านผลผลิต (Output)  
  ด้านผลผลิต (Output) เป็นส่วนที่ได้จากกระบวนการ มีส่วนประกอบย่อย 3 ส่วน 

ได้แก่  
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   1)ข้อมูลผลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ของหลักสูตรฯ เมื่อหลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องแล้ว ข้อมูลในส่ วนนี้จะสามารถ
นำไปใช้เป็นข้อมูลหรือหลักฐานในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ได้ 

   2)ข้อมูลผลการกำกับติดตามฯ ในแต่ละช่วง เป็นข้อมูลผลการกำกับติดตามฯ 
ซึ่งจะประกอบด้วยคะแนนการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/แก้ไขการดำเนินงาน
ต่างๆ  

   3)รายงานผลการกำกับติดตามฯ เป็นรายงานผลการกำกับติดตามฯ ใน
ภาพรวมของหลักสูตรเพื่อเป็นสารสนเทศให้แก่ผู้บริหารของคณะในการบริหารคุณภาพหลักสูตร 

 

4.2.1.4 ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)   
  ด้านข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) มีส่วนประกอบย่อย 3 ส่วน ได้แก่  
  1)ข้อมูลการสะท้อนสารสนเทศการกำกับติดตามฯ แก่หลักสูตรเพื่อปรับปรุงผล

การดำเนินงาน  
  2)การสะท้อนสารสนเทศการกำกับติดตามฯ เสนอผู้บริหารใช้ในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพหลักสูตร  
  3)การประเมินรูปแบบการกำกับติดตามฯ เพื่อสะท้อนข้อมูลเพื่อการปรับปรุง

รูปแบบการกำกับติดตามทั้งด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัยนำเข้า 
 
จากรายละเอียดของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษารภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing  สามารถสรุปเป็นแผนภาพรูปแบบการกำกับ
ติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาร
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing แสดง
ดังภาพต่อไปนี ้
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ภาพแสดงรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษารภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี Cloud Computing 
 

  จากรายละเอียดการของรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ที่ได้พัฒนาขึ้น ในส่วนของเครื่องมือการกำกับติดตาม
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing ประกอบด้วย  
Google Mail, Google Calendar, Google Documents และ Google Drive สามารถสรุปเป็น
แผนภาพขั้นตอนการทำงานของเครื่องมือการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียน การสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ ได้ดังต่อไปนี้ 
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ภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของเครื่องมือการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียนฯ 
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บทที่ 2 
การใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 

สำหรับผู้จัดการรูปแบบ(Admin) 
 
ขั้นตอนการเตรียมการดำเนินงานของรูปแบบการกำกับติดตามฯ  

1. ผู้จัดการ(Admin)รูปแบบการกำกับติดตามฯ จัดทำปฏิทินการกำกับติดตามฯ โดยอิง
กำหนดการต่างๆ ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

2. ผู้จัดการ(Admin)รูปแบบการกำกับติดตามฯ จัดทำบัญชีข้อมูลผู้เข้าใช้งานรูปแบบการ
กำกับติดตามฯ เพื่อใช้ในการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานรูปแบบ โดยใช้ Google Mail ในการ Log in 
เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ รวมถึงการ รับ-ส่งจดหมายแจ้งกำหนดการดำเนินการต่างๆ  
โดยข้อมูลประกอบด้วย  ชื่อหลักสูตร คณะ  ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนตาม มคอ.2  
และอีเมล์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. ผู้จัดการ(Admin)รูปแบบการกำกับติดตามฯ กำหนดช่วงเวลาการกำกับติดตามฯ ลงใน 
Google Calendar มีขั้นตอนดังนี้ 

• กำหนดช่วงเวลาการกำกับติดตามฯ ลงใน Google Calendar  โดยกำหนดให้
ครบทั้ง 4 ระยะในการกำกับติดตามฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ในปฏิทินการกำกับ
ติดตามฯ  

 

 
 

ภาพแสดงหน้าจอ Google Calendar 
 

คลิกเลือกวันที่
ต้องการกำหนด

กิจกรรม 
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ภาพแสดงหน้าจอการสร้างปฏิทินและกำหนดช่วงเวลาการกำกับติดตามฯ ลงใน Google 
Calendar 

 
 

 
 

ภาพแสดงหน้าจอการกำหนดรายละเอียดในการสร้างปฏิทินและกำหนดช่วงเวลาการกำกับ
ติดตามฯ ลงใน Google Calendar 

 

• การกำหนดผู้เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ ในขั้นตอนต่างๆ เพื่อส่ง
อีเมล์การเข้าร่วมการกำกับติดตามฯ ตัวอย่างดังแสดงดังภาพต่อไปนี้แจ้งเตือน
ไปยังผู ้เก ี ่ยวข้องในขั ้นตอนต่างๆ เช่น ขั ้นตอนการวางแผน (Planning)  
ตัวอย่างดังแสดงดังภาพต่อไปนี ้

 
  

กรอกรายละเอียด
กิจกรรม 

คลิกเพ่ือสร้างปฏิทิน 
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   การกำหนดผู้เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ ใน Google Calendar ให้คลิก
เลือกเข้าไปยังกิจกรรมที่ต้องการกำหนดผู้เข้าใช้งาน แล้วระบุอีเมล์ของผู้เข้าใช้งานในช่องเพิ่ม
ผู้เข้าร่วม แล้วกดปุ่มบันทึก  

 

 
 

 

ภาพแสดงหน้าจอการกำหนดผู้เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ ใน Google 
Calendar 

การกำหนดผู้เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ เพิ่มเติมในขั้นตอนต่างๆ 
เพื่อส่งอีเมล์เชิญเข้าร่วมการกำกับติดตาม ตัวอย่างดังแสดงดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพแสดงหน้าจอการกำหนดผู้เข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ เพิ่มเติม เพื่อส่งอีเมล์เชิญเข้า
ร่วม 

คลิกเพ่ือเพ่ิมอีเมล์ผู้ที่
ต้องการเชิญเข้าร่วม

กิจกรรม 
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ภาพแสดงหน้าจอการกำหนดรายละเอียดกิจกรรม เพื่อส่งปฏิทินการดำเนินการและส่งอี เมล์เชิญ
เข้าร่วมการกำกับติดตามฯ 
  
    เมื่อกดบันทึกการสร้างปฏิทินและส่งอีเมล์ไปยังผู้เข้าร่วมการกำกับติดตามแล้ว 
จะปรากฏกิจกรรมใน Google Calendar แสดงดังภาพ 
 

 
 

แสดงหน้าจอปฏิทินการกำกับติดตามฯ ใน Google Calendar 
4. ผู้จัดการ(Admin)รูปแบบการกำกับติดตามฯ จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในรูปแบบการกำกับ
ต ิดตามหลักส ูตร การเร ียนการสอน การประเมินผู ้ เร ียนฯ โดยใช ้  Google Documents ซึ่ ง
ประกอบด้วยโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU จัดทำด้วย Microsoft Excel ที่สามารถ

ใส่รายละเอียด
กิจกรรม รวมถึง link 

ที่เชื่อมโยงไปยัง
แฟ้มข้อมูลรูปแบบฯ 

กดปุ่ม “ส่ง” 
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เปิดใช้งานได้ด้วย Google Sheet การจดัเก็บข้อมูลไว้ที่ Google Drive โดยแยกแฟ้มจัดเก็บข้อมูล
สำหรับแต่ละหลักสูตร  และแบ่งปันแฟ้มข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลร่วมกันได้ มี
ขั้นตอนดังนี้ 

• จัดทำแฟ้มจัดเก็บข้อมูลสำหรับแต่ละหลักสูตร โดยใช้ Google Drive แสดง
ตัวอย่างดังภาพ  

 

 
 
  

คลิกเมาส์ขวาเลือก 
New Folder เพ่ือ
สร้างแฟ้มจัดเก็บ
ข้อมูลของแต่ละ

หลักสูตร 
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ภาพแสดงหน้าจอแฟ้มจัดเก็บข้อมูลสำหรับแต่ละหลักสูตร ใน Google Drive 

 

เมื่อได้แฟ้มการจัดเก็บข้อมูลของหลักสูตรแล้ว ให้สร้างแฟ้มจัดเก็บข้อมูลในแต่
ละตัวบ่งชี้ 5.1 – 5.4  สำหรับจัดเก็บเอกสารหลักฐานการดำเนินการต่างๆ โดยสร้างแฟ้มจัดเก็บ
ข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้ลงในแฟ้มข้อมูลหลักสูตร  และนำโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring 
KKU ของแต่ละหลักสูตรมาจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลหลักสูตรด้วย  แสดงดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพแสดงหน้าจอแฟ้มข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้ และโปรแกรมกำกับติดตามฯ 
Monitoring KKU ใน Google Drive 

แฟ้มจัดเก็บข้อมูลของ 
แต่ละหลักสูตร 

กรอกชื่อหลักสูตร 
แล้วกดปุ่ม CREATE 
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• การแบ่งปันแฟ้มข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ในแต่
ละขั้นตอนการกำกับติดตาม ในขั้นแรกนี้ให้แบ่งปันแฟ้มข้อมูลให้แก่อาจารย์
ในหลักสูตร เพื่อจะได้เข้ามากรอกข้อมูลผลการดำเนินงานต่างๆ ได้ โดยใช้
บัญชีอีเมล์ในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามฯ 
ขั้นตอนนี้ดำเนินการใน Google Drive แสดงดังภาพ 

 

 
 
ภาพแสดงหน้าจอแบ่งปันแฟ้มข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 

  

คลิกเมาส์ขวา เลือก 
Get shareable link 
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ภาพแสดงหน้าจอการตั้งค่าการแบ่งปันแฟ้มข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้ 

  

ระบุอีเมล์ผู้ที่ต้องการ
แชร์แฟ้มหรือ
ไฟล์ข้อมูล 

กรอกรายละเอียดการ
แชร์แฟ้มหรือ
ไฟล์ข้อมูล 
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5. จัดทำโปรแกรมกำกับติดตามฯ   Monitoring  KKU และจัดเก็บไว้ในแฟ้มจัดเก็บ
ข ้ อ ม ู ล ข อ ง แ ต ่ ล ะ ห ล ั ก ส ู ต ร  แ ส ด ง ต ั ว อ ย ่ า ง ด ั ง ภ า พ

 
 

ภาพแสดงโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU  
ข้ันตอนที่ 2 กระบวนการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ  โดยมี
กำหนดการกำกับติดตาม 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การกำกับติดตามครั้งที่ 1 ติดตามการจัดทำ
กระบวนการ PDCA และกำหนดเป้าหมาย(Planning) ระยะที่ 2 การนำกระบวนการ PDCA ไป
ปฏิบัติ(Doing)  ระยะที่ 3 การประเมินกระบวนการ PDCA (Check)  และระยะที่ 4 การนำผลการ
ประเมิน PDCA ไปปรับปรุง(Action)  โดยที่ในแต่ะละระยะมีขั้นตอนการดำเนินการที่เหมือนกัน 
ดังนี้ 
1. การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ ของหลักสูตร โดย
ผู้บันทึกข้อมูลการดำเนินงานฯ ตามที่ได้รับแจ้งเตือนจาก e-mail และ Google Calendar โดย
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel  หรือ Google Sheets สำหรับการกำกับติดตามฯ ที่
ได้รับการแชร์โปรแกรมไว้  รายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

• ผู้จัดการ(Admin)รูปแบบการกำกับติดตามฯ ส่งอีเมล์เชิญเข้าร่วมการกำกับ
ติดตามฯ และส่งปฏิทินการกำกับติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่ง
เป็นการส่งอีเมล์จาก Google calendar ตัวอย่างดังแสดงดังภาพ 
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• อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือผู้บันทึกข้อมูล รับอีเมล์การเชิญให้เข้าร่วม
กิจกรรมจาก e-mail และ Google Calendar ให้เข้าไปยังลิงค์ที่แบ่งปันไว้เพื่อ
เข้าสู่รูปแบบการกำกับติดตามฯ แสดงตัวอย่างดังภาพ   

 

ใส่รายละเอียด
กิจกรรม รวมถึง link 

ที่เชื่อมโยงไปยัง
แฟ้มข้อมูลรูปแบบฯ 

กดปุ่ม “ส่ง” 

ข้อความในอีเมล์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งจาก Google 
calendar 
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  เมื่อถึงการกำกับติดตามระยะที่ 2 การนำกระบวนการ PDCA ไปปฏิบัติ(Doing)  ระยะ
ที่ 3 การประเมินกระบวนการ PDCA (Check)  และระยะที่ 4 การนำผลการประเมิน PDCA ไป
ปรับปรุง(Action) ให้ผู้จัดการ(Admin)รูปแบบการกำกับติดตามฯ  ดำเนินการส่งอีเมล์เชิญเข้าร่วม
การกำกับติดตามฯ และส่งปฏิทินการกำกับติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเช่นเดียวกัน 
ตามกำหนดการตามปฏิทินการกำกับติดตามฯ ที่ได้จัดทำไว้ 
 
ขั้นตอนการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนฯ  ผู้กำกับติดตามเข้า
ตรวจสอบติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ในโปรแกรม Microsoft Excel หรือ Google Sheets 
สำหรับการกำกับติดตามฯ ที่ได้รับการแชร์โปรแกรมไว้ และประเมินให้คะแนนการดำเนินงานพรอ้ม
ทั้งบันทึกข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร  รายละเอียดขั้นตอน
ดังต่อไปนี ้
1. ผู ้ จ ั ด ก า ร ( Admin)รู ป แ บ บ ก า ร ก ำ กั บ ติ ด ต า ม ฯ  ส่ ง อี เ ม ล์ เ ชิ ญ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ก ำ กั บ

ติดตามฯ และส่งปฏิทินการกำกับติดตาม ให้อาจารย์ผู้กำกับติดตาม ตัวอย่างดังแสดงดัง
ภาพต่อไปนี ้

สามารถคลกิทีล่งิคน์ี้ เพือ่เขา้สู่

รูปแบบ 
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• ผู้กำกับติดตาม รับอีเมล์การเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมจาก e-mail และ Google 
Calendar ให้เข้าไปยังลิงค์ที่แบ่งปันไว้เพื่อเข้าสู่รูปแบบการกำกับติดตามฯ 
แสดงตัวอย่างดังภาพ 

 

กำหนดกิจกรรมการกำกับติตามฯ และส่งข้อความใน
อีเมล์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมจาก Google calendar 

ใส่รายละเอียด
กิจกรรม รวมถึง link 

ที่เชื่อมโยงไปยัง
แฟ้มข้อมูลรูปแบบฯ 

กดปุ่ม “ส่ง” 
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  เมื่อถึงการกำกับติดตามระยะที่ 2 การนำกระบวนการ PDCA ไปปฏิบัติ(Doing)  ระยะ
ที่ 3 การประเมินกระบวนการ PDCA (Check)  และระยะที่ 4 การนำผลการประเมิน PDCA ไป
ปรับปรุง(Action) ให้ผู้จัดการ(Admin)รูปแบบการกำกับติดตามฯ  ดำเนินการส่งอีเมล์เชิญเข้าร่วม
การกำกับติดตามฯ และส่งปฏิทินการกำกับติดตามให้ผู้กำกับติดตามเช่นเดียวกัน ตามกำหนดการ
ตามปฏิทินการกำกับติดตามฯ ที่ได้จัดทำไว้ 
2. การดูผลการกำกับติดตาม 

เมื่อผู้กำกับติดตามได้ดำเนินการกำกับติดตามเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการรูปแบบ(Admin)  
ส่งอีเมล์แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าดูผลการกำกับติดตามฯ ในโปรแกรม Microsoft 
Excel หรือ Google Sheets สำหรับการกำกับติดตามฯ เพื่อนำคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
การดำเนินงานในแต่ละช่วง  เมื่อได้รับอีเมล์แจ้งเตือนจากผู้จัดการรูปแบบ (Admin) ให้สามารถเข้าดูผล
การกำกับติดตามฯ ในช่วงนั ้นได้  ให้เข้าไปดูผลการกำกับติดตามฯ ในโปรแกรมกำกับติดตาม 
Monitoring KKU แล้วนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้กำกับติดตามไปปรับปรุงหรือแก้ไขตามคำแนะนำ
ในแต่ละช่วง 
  

คลกิที่ลงิคน์ี้ เพือ่เขา้สู่

รูปแบบ 

 

ข้อความในอีเมล์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งจาก Google 
calendar 
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ผู้จัดการรูปแบบ(Admin)  สร้างปฏิทินการดูผลการกำกับติดตามในแต่ละระยะ พร้อม

ทั้งส่งอีเมล์แจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้ามาดูผลการกำกับติดตามฯ  เมื่อถึงการกำกับ
ติดตามระยะที่ 2 การนำกระบวนการ PDCA ไปปฏิบัติ(Doing)  ระยะที่ 3 การประเมินกระบวนการ 
PDCA (Check)  และระยะที่ 4 การนำผลการประเมิน PDCA ไปปรับปรุง(Action) ให้ผู ้จัดการ
(Admin)รูปแบบการกำกับติดตามฯ  ดำเนินการส่งอีเมล์เชิญเข้าดูผลการกำกับติดตาม และส่ง
ปฏิทินการดูผลการกำกับติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเช่นเดียวกัน ตามกำหนดการ
ตามปฏิทินการกำกับติดตามฯ ที่ได้จัดทำไว้ 
3.การจัดพิมพ์รายงานผลการกำกับติดตาม  

เมื่อผู้กำกับติดตามได้ดำเนินการกำกับติดตามเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการรูปแบบ(Admin) 
หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพของคณะจัดพิมพ์รายงานผลการกำกับติดตามฯ ในแต่ละช่วง
การกำกับติดตามฯ ของแต่ละหลักสูตร โดยจัดพิมพ์รายงานจากโปรแกรม Microsoft Excel หรือ 
Google Sheets สำหรับการกำกับติดตามฯ เพื่อเป็นสารสนเทศเสนอผู้บริหารใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพหลักสูตร ตัวอย่างหน้าจอการจัดพิมพ์รายงานผลการกำกับติดตาม  เพื่อจัดพิมพ์
รายงานเสนอผู้บริหารคณะ  แสดงตัวอย่างดังภาพ 
 

สร้างปฏิทินกิจกรรมใน Google calendar 



  353 

 
 
ตัวอย่างรายงานการกำกับติดตามฯ ที่พิมพ์จากโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring 

KKU  ใน Google Sheet 
 

 
 

  

คลกิเพือ่จดัพมิพร์ายงาน

การก ากบัตดิตามฯเพือ่ 
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บทท่ี 3 
การใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 
สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ ใน 2 ลักษณะคือ การ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU หรือ Google Sheets  และการเข้าดูผล
การกำกับติดตามฯ เพื ่อนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้กำกับติดตามไปปรับปรุงหรือแก้ไขตาม
คำแนะนำ รายละเอียดดังนี ้
 
1. การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU หรือ Google Sheets สำหรับการ
กำกับติดตามฯ ที่ได้รับการแชร์โปรแกรมไว้  มีขั้นตอนต่างๆ แสดงดังภาพ   

1.1 เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับอีเมล์แจ้งให้บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน 
สามารถคลิก link ตามที่แนบมาในอีเมล์เพื่อเข้าสู่โปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU ทาง 
Google Sheets  ดังภาพต่อไปนี ้

 

 
 

คลกิที่ลงิคน์ี้ เพือ่เขา้สู่

รูปแบบ 
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  ใช้เมาส์ชี้ที่โปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU หรือ Google Sheets แล้วคลิก
เมาส์ด้านขวา เลือกเปิดการใช้งานด้วย Google Sheet ดังภาพ 

 
 
  เมื่อคลิกเมาส์ขวาแล้วจะมีแท็บหน้าจอใหม่เปิดขึ้นซึ่งก็คือโปรแกรมกำกับติดตามฯ 
Monitoring KKU หรือ Google Sheets ดังภาพ 

คลกิที่ลงิคน์ี้ เพือ่เขา้สู่

โปรแกรม 

 

คลกิที่ลงิคน์ี้ เพือ่เขา้สู่

โปรแกรม 
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  1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบันทึกข้อมูลการดำเนินงาน แบ่งตามระยะการกำกับ
ติดตาม ดังนี้ 

- การบันทึกข้อมูลครั้งที่ 1 ให้คลิกที่แผ่นงานที่มีชื ่อว่า ครั้งที่ 1 – 
Planning 

- การบันทึกข้อมูลครั้งที่ 2 ให้คลิกที่แผ่นงานที่มีชื ่อว่า ครั้งที่ 2 –
Doing 

- การบันทึกข้อมูลครั้งที่ 3 ให้คลิกที่แผ่นงานที่มีชื ่อว่า ครั้งที่ 3 – 
Check 

- การบันทึกข้อมูลครั้งที่ 4 ให้คลิกที่แผ่นงานที่มีชื ่อว่า ครั้งที่ 4 - 
Acting 

โดยการบันทึกข้อมูลให้ดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระยะการกำกับ
ติดตามทั้ง 4 ระยะ  มีขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้  

- ในช่อง “ประเมินการดำเนินการตนเอง”  คลิกเลือกว่า “ดำเนินการ
แล้ว” หากมีการดำเนินการกรอกข้อมูลและแนบไฟล์หลักฐานการดำเนินงานแล้ว หรือ คลิกเลือก
คำว่า “ยังไม่ดำเนินการ” หากยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูล หรือหลักฐานการวางแผนยังไม่เสร็จ
สมบูรณ ์

- ให้บันทึกข้อมูลอธิบายการดำเนินงานโดยสังเขปในช่อง “ผลการ
ดำเนินงาน”  
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- แนบไฟล ์หล ักฐานการดำเน ินงานในช ่อง  “หล ักฐานการ
ดำเนินงาน” ทำได้โดยการแบ่งปันไฟล์ข้อมูลหลักฐานการดำเนินงานที่ได้บันทึกไว้ใน Google 
Drive แล้วนำลิงค์หลักฐานการดำเนินงานมาใส่ไว้ในช่องช่อง “หลักฐานการดำเนินงาน”  

ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกข้อมูล แสดงดังภาพ 
 

               
 

 
ภาพแสดงหน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานในโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring 

KKU 
 
  การแชร์ไฟล์ข้อมูลหลักฐานการดำเนินงานที่ได้บันทึกไว้ใน Google Drive แล้วนำลิงค์
หลักฐานการดำเนินงานมาใส่ไว้ในช่องช่อง “หลักฐานการดำเนินงาน” ทำได้ดังภาพต่อไปนี้ 

คลกิเลอืกว่า 

“ด าเนินการ

แลว้” 

กรอกขอ้มูล

ผลการ

ด าเนินงาน 

แนบลงิค์

หลกัฐานการ

ด าเนินงาน 
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เมื่อคัดลอก link ไฟล์ที่ต้องการแล้ว นำไปวางในช่องหลักฐานการดำเนินงาน 

เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการกำกับติดตาม 
 

คลิกเมาส์ขวา เลือก 
Get shareable link 

ไฟล์ที่ต้องการจะแชร์ 

กด Copy link เพ่ือ
คัดลอก link แล้วกดปุ่ม 

Done เพ่ือแชร์ไฟล์ 

กรอกอีเมล์หรือกำหนด
กลุ่มผู้ที่ต้องการแชร์แฟ้ม

หรือไฟล์ข้อมูล 
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จากนั้น Google Sheet จะบันทึก (Save) การบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ และ

ไฟล์โปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU จะถูกเก็บไว้บน Google Drive ที่แฟ้มข้อมูลของ
หลักสูตรเช่นเดิม 

 
1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าดูผลการกำกับติดตามฯ ในโปรแกรม Microsoft 

Excel หรือ Google Sheets สำหรับการกำกับติดตามฯ เพื่อนำคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
การดำเนินงานในแต่ละช่วง  เมื่อได้รับอีเมล์แจ้งเตือนจากผู้จัดการรูปแบบ (Admin) ให้สามารถเข้าดูผล
การกำกับติดตามฯ ในช่วงนั ้นได้  ให้เข้าไปดูผลการกำกับติดตามฯ ในโปรแกรมกำกับติดตามฯ 
Monitoring KKU แล้วนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้กำกับติดตามไปปรับปรุงหรือแก้ไขตามคำแนะนำ
ในแต่ละช่วง  

 
 

  

น า link หลกัฐานการด าเนินงาน มา

วางไวช่้องหลกัฐานการด าเนินงาน 
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บทท่ี 4 
การใช้งานรูปแบบการกำกับติดตามหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Computing 
สำหรับผู้กำกับติดตาม 

  
 ผู้กำกับติดตามจะใช้รูปแบบการกำกับติดตามฯ โดยการตรวจติดตมการดำเนินงานของ
หลักสูตรในโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU หรือ Google Sheets  ให้ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะแกหลักสูตรไปปรับปรุงหรือแก้ไขตามคำแนะนำ รายละเอียดดังนี้ 
 

1. เมื่อผู้กำกับติดตามได้รับอีเมล์แจ้งให้เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงาน สามารถคลิก link 
ตามที่แนบมาในอีเมล์เพื่อเข้าสู่โปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU ทาง Google Sheets  
ดังภาพต่อไปนี ้
 

 
 
2. การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU หรือ Google Sheets สำหรับ
การกำกับติดตามฯ ที่ได้รับการแชร์โปรแกรมไว้  มีขั้นตอนต่างๆ แสดงดังภาพ 
 

คลกิที่ลงิคน์ี้ เพือ่เขา้สู่

รูปแบบ 
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3. ใช้เมาส์ชี ้ที ่โปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU หรือ Google Sheets แล้วคลิกเมาส์
ด้านขวา เลือกเปิดการใช้งานด้วย Google Sheet ดังภาพ 
 

 
 

4. การบันทึกข้อมูลการกำกับติดตาม 
   ผู้กำกับติดตามฯ เข้าตรวจติดตามการดำเนินงาน แบ่งตามระยะการกำกับติดตาม 
ดังนี้ 

- การติดตามครั้งที่ 1 ให้คลิกที่แผ่นงานที่มีชื่อว่า ครั้งที่ 1 – Planning 

คลกิที่ลงิคน์ี้ เพือ่เขา้สู่

โปรแกรม 

 

คลกิที่ลงิคน์ี้ เพือ่เขา้สู่

โปรแกรม 
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- การติดตามครั้งที่ 2 ให้คลิกที่แผ่นงานที่มีชื่อว่า ครั้งที่ 2 –Doing 
- การติดตามครั้งที่ 3 ให้คลิกที่แผ่นงานที่มีชื่อว่า ครั้งที่ 3 – Check 
- การติดตามครั้งที่ 4 ให้คลิกที่แผ่นงานที่มีชื่อว่า ครั้งที่ 4 – Acting 

   
   ในการตรวจติดตามนั้น ผู้กำกับติดตามสามารถดูหลักฐานการดำเนินงานของ
หลักสูตรได้ โดยเปิด link หลักฐานการดำเนินงานที่หลักสูตรได้บันทึกไว้  ตัวอย่างดังภาพ 
 

 
 
  จากขั้นตอนนี้จะมีหน้าจอไฟล์ที่เปิดจาก link ที่หลักสูตรบันทึกไว้  ดังภาพ 
 

น าเมาสไ์ปชี้ที ่link ในช่อง หลกัฐาน

การด าเนินงาน แลว้คลกิเมาสข์วา 

เลอืก open link 
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โดยการตรวจติดตามการดำเนินงานให้ดำเนินการเช่นเดียวกันในทุกระยะการกำกับ
ติดตามทั้ง 4 ระยะ  มีขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้  

- ในช่อง “ผลการกำกับติดตาม(ผ่าน/ไม่ผ่าน)”  คลิกเลือกว่า “ผ่าน” หากหลักสูตรมีการ
จัดทำแผนที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว   และคลิกเลือกว่า “ไม่ผ่าน” หากหลักสูตรมีการจัดทำ
แผนยังไม่สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน 

- ให้บันทึกข้อมูลอธิบายข้อคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่ค้นพบจากการตรวจติดตามการ
ดำเนินงานโดยสังเขปในช่อง “ข้อคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผู้กำกับติดตาม” เพื่อให้หลักสูตรได้
นำไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการในขั้นตอนนั้นๆ 

- ในช่อง “ระดับคะแนน”  ให้คลิกระดับคะแนนตามผลการกำกับติดตาม  
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จากนั้น Google Sheet จะบันทึก (Save) การบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ และ
ไฟล์โปรแกรมกำกับติดตามฯ Monitoring KKU จะถูกเก็บไว้บน Google Drive ที่แฟ้มข้อมูลของ
หลักสูตรเช่นเดิม 

 
 
 

  

คลกิเลอืกว่า 

“ผ่าน” หรือ   

“ไม่ผ่าน”  

กรอก

ขอ้คิดเหน็/

ขอ้เสนอแนะ  

คลกิเลอืก

ระดบัคะแนน  
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