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This descriptive research aimed to define the framework and indicators of
the value of doctoral program in Public Administration of higher education
institutions in Thailand, to analyze the program evaluation, and to develop its value
creation strategies by using 280 questionnaires on 3 institutions consisting of
Ramkhamhaeng University, Ratchapat Suan Dusit University, and Krirk University. The
questionnaires of Ramkhamhaeng University was made on 94 persons, Ratchapat
Suan Dusit University’s done on 79 persons, and Krirk University’s done on 107
persons. The data were statistically analyzed by frequency, percentage, mean and
content analysis, accordingly.
Under the research conceptual framework, the integrated value chain
analysis has shown 18 key indicators for the doctoral program in Public
Administration of higher education institutions in Thailand. Moreover, the analysis of
program for the 3 mentioned universities has been mostly evaluated in fair and best
criteria. However, the program would be modified in accordance with social context
and public needs while still maintaining the university identity, especially in the 2015
in which Thailand entering ASEAN context completely. The SWOT and TOWS matrix value analysis have been also used to specify the value creation strategies which the
3 institutes were emphasized on the proactive strategy or star situation.
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ และ ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณ
พิทักษ์ ที่ได้ให้คาปรึกษาอย่างเป็นประโยชน์ยิ่งตลอดระยะเวลาของการทาวิทยานิพนธ์
กราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาอุดมศึกษาทุกท่านที่ได้เมตตา ประสิทธิ์ ประสาท
วิชาให้แก่ผู้วิจัยมาตลอด ให้ข้อคิดและกาลังใจแก่ศิษย์ด้วยความปรารถนาดี ทาให้ผู้วิจัยเกิดความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและดาเนินการวิจัยให้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีสู่การเป็นดุษฎีบัณฑิตที่มี
คุณภาพ
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามกรุ ณ าตรวจสอบเครื่ อ งมื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมกลุ่ม รวมทั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บวรศิริ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ และอาจารย์ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ที่
กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัยในการให้คาชีแนะที่เป็นประโยชน์จนทาให้งานวิจัยนี้มีความ
สมบู ร ณ์ และขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษาและดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตทั้ ง มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
มหาวิทยาลัยเกริกที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นอย่างดี
ขอบคุณเพื่อนนิสิตในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษาทุกคนที่มีน้าใจ
ไมตรีด้วยกันมาตลอด ที่ให้กาลังใจและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และช่วยเหลือซึ่ง
กันละกันมาโดยตลอด
สุดท้ายนี้ ขอมอบคุณงามความดีที่เกิดจากการเพียรพยายามตลอดการศึกษาและการ
วิ จั ย นี้ แ ก่ บิ ด าและมารดาผู้ ใ ห้ ก าเนิ ด ที่ ป ลู ก ฝั ง ให้ ผู้ วิ จั ย รั ก การเรี ย นและใฝ่ ห าความรู้ เ สมอ
ขอขอบคุณคู่ชีวิตที่ให้กาลังใจมาตลอด แม้ท้อถอยแต่ก็ได้กาลังใจกลับคืนมาเพื่อใช้เป็นแรงผลักดัน
ให้ผู้วิจัยทาวิทยานิพนธ์จนบรรลุสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย............................................................................................................................. ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ....................................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ
สารบัญ .............................................................................................................................................. ช
สารบัญตาราง ................................................................................................................................... ญ
สารบัญแผนภาพ ............................................................................................................................... ฑ
บทที่ 1 บทนา ................................................................................................................................... 1
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ....................................................................................... 1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย .............................................................................................................. 5
คาถามการวิจัย ............................................................................................................................. 6
ขอบเขตของการวิจัย ..................................................................................................................... 6
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย ........................................................................................................ 7
กรอบแนวคิดในการวิจัย ............................................................................................................... 9
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.......................................................................................................... 15
บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ......................................................................................... 16
ตอนที่ 1 แนวคิดการบริหารงานอุดมศึกษา .............................................................................. 17
1.1 หลักการสาคัญของการอุดมศึกษา ............................................................................... 17
1.2 จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษาตามหลักสากล .............................................................. 18
1.3 การจัดหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา ......................................................................... 20
ตอนที่ 2 การจัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ....................................................... 21
2.1 ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ ............................................................................ 21
2.2 ตัวบ่งชี้ย่อยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2548......................................................................................................................... 23

ซ
หน้า
2.3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (Total Quality Framework for
Higher Education: TQF: HEd) .............................................................................. 31
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ........................................ 31
2.5 รูปแบบการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ในต่างประเทศ ..... 32
2.6 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ................................................. 33
ตอนที่ 3 คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต .................................................. 79
3.1 แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในเชิงธุรกิจ .................................................................................. 79
3.2 แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในเชิงอุดมศึกษา .......................................................................... 86
3.3 แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลในเชิงธุรกิจ ....................................................................... 97
3.4 แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลในเชิงอุดมศึกษา ............................................................... 99
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์............................................................................................ 104
4.1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ................................................... 104
4.2 ลักษณะที่สาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ................................................................ 105
4.3 ความหมายการจัดการเชิงกลยุทธ์ .............................................................................. 105
4.4 แนวคิดในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ................................................................................ 105
4.5 หลักการสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ .................................................................. 106
4.6 องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ..................................................................... 107
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย.............................................................................................................. 113
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ....................................................................................................... 113
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ........................................................................................................... 116
การเก็บรวบรวมข้อมูล .............................................................................................................. 120
การวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................................................................... 121
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ....................................................................................................... 122

ฌ
หน้า
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ................................................................................................................ 127
ตอนที่ 1 กาหนดกรอบ และตัวบ่งชี้คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ....................................................................................................... 127
ตอนที่ 2 วิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย ................................................................................................................................... 140
ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง)กลยุทธ์การสร้างคุณค่า
สาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย ...................... 279
ตอนที่ 4 กลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ....................................................................................................... 280
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ................................................................. 337
สรุปผลการวิจัย......................................................................................................................... 339
อภิปรายผลการวิจัย .................................................................................................................. 354
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย.......................................................................................................... 358
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ............................................................................................. 359
รายการอ้างอิง ............................................................................................................................... 360
ภาคผนวก...................................................................................................................................... 368
ภาคผนวก ก รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย ............................................................................. 369
ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ...................................................................................... 371
ภาคผนวก ค ร่างกลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ....................................................................................................... 404
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ............................................................................................................. 431

ญ

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 การสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าของสถาบันอุดมศึกษา ............................................. 92
ตารางที่ 2 ประชากร ซึ่งเป็นนักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ........................ 115
ตารางที่ 3 ประชากรที่เป็นดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ...................... 116
ตารางที่ 4 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (n=65) ................................................................................ 141
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (n=65) ................................................................................ 142
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม (n=65) ................................. 143
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองผู้รับบริการ
(ผู้เรียน) (n=65) ......................................................................................................... 150
ตารางที่ 8 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองกระบวนการ
ภายใน (n=65) .......................................................................................................... 160
ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองการเรียนรู้และ
พัฒนา (n=65)............................................................................................................ 167
ตารางที่ 10 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (n=65) ........................................................................ 184
ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (n=65) .................... 185

ฎ
หน้า
ตารางที่ 12 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองผลตอบแทน
ต่อสังคม (n=65) ........................................................................................................ 186
ตารางที่ 13 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองผู้รับบริการ
(ผู้เรียน) (n=65) ......................................................................................................... 194
ตารางที่ 14 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองกระบวนการ
ภายใน (n=65) .......................................................................................................... 206
ตารางที่ 15 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองการเรียนรู้
และพัฒนา (n=65) ..................................................................................................... 215
ตารางที่ 16 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกริก (n=65) .......................................................................................... 231
ตารางที่ 17 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก (n=65) ...................................... 232
ตารางที่ 18 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม
(n=65) ....................................................................................................................... 233
ตารางที่ 19 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก มุมมองผู้รับบริการ (ผู้เรียน)
(n=65) ....................................................................................................................... 242
ตารางที่ 20 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก มุมมองกระบวนการภายใน
(n=65) ....................................................................................................................... 253

ฏ
หน้า
ตารางที่ 21 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก มุมมองการเรียนรู้และพัฒนา
(n=65) ....................................................................................................................... 262
ตารางที่ 22 การให้คะแนนประเด็นสาคัญของสภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ......................................... 284
ตารางที่ 23 การให้คะแนนประเด็นสาคัญของสภาพแวดล้อมภายนอกของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ......................................... 287
ตารางที่ 24 ผลการประเมินภายในสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ............................................................................................. 289
ตารางที่ 25 ผลการประเมินภายนอกสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ....................................................................................... 290
ตารางที่ 26 การวิเคราะห์กาหนดตาแหน่งของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ............................................................................................. 291
ตารางที่ 27 การวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง โดย TOWS Matrix ............................................ 292
ตารางที่ 28 การให้คะแนนประเด็นสาคัญของสภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัณสวนดุสิต ................................. 302
ตารางที่ 29 การให้คะแนนประเด็นสาคัญของสภาพแวดล้อมภายนอกของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ................................. 306
ตารางที่ 30 ผลการประเมินภายในสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ..................................................................................... 308
ตารางที่ 31 ผลการประเมินภายนอกสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ..................................................................................... 309
ตารางที่ 32 การวิเคราะห์กาหนดตาแหน่งของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ..................................................................................... 310

ฐ
หน้า
ตารางที่ 33 การวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย TOWS Matrix .................................... 311
ตารางที่ 34 การให้คะแนนประเด็นสาคัญของสภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก ................................................... 321
ตารางที่ 35 การให้คะแนนประเด็นสาคัญของสภาพแวดล้อมภายนอกของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก ................................................... 324
ตารางที่ 36 ผลการประเมินภายในสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกริก....................................................................................................... 326
ตารางที่ 37 ผลการประเมินภายนอกสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเกริก ................................................................................................ 327
ตารางที่ 38 การวิเคราะห์กาหนดตาแหน่งของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกริก....................................................................................................... 328
ตารางที่ 39 การวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเกริก โดย TOWS Matrix ................................................................ 329

ฑ

สารบัญแผนภาพ
หน้า
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย ..................................... 11
แผนภาพที่ 2 แสดงการแปลงวิสัยทัศน์องค์กรไปสู่การปฏิบัติงานมุมมองทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุล ....... 97
แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการดาเนินการ ............................................................................................. 126
แผนภาพที่ 4 ผลการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC) กับแนวคิดดัชนีชี้วัด
แบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ............................................................ 129
แผนภาพที่ 5 กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการการสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหงภายใต้กรอบการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain: VC) กับแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล
(Balanced Scorecard: BSC) .............................................................................. 298
แผนภาพที่ 6 แผนผังกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตร รปด.ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ....... 299
แผนภาพที่ 7 กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการการสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตภายใต้กรอบการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain: VC) กับแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล
(Balanced Scorecard: BSC) .............................................................................. 317
แผนภาพที่ 8 แผนผังกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตร รปด.ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 318
แผนภาพที่ 9 กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการการสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเกริกภายใต้กรอบการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain: VC) กับแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) .......... 334
แผนภาพที่ 10 แผนผังกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตร รปด.ของมหาวิทยาลัยเกริก............... 335
แผนภาพที่ 11 แผนผังกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตร รปด.ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ..... 349
แผนภาพที่ 12 แผนผังกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตร รปด.ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ................................................................................................................ 351
แผนภาพที่ 13 แผนผังกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตร รปด.ของมหาวิทยาลัยเกริก ............... 353

บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันโลก รวมถึงประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ อาทิ
เช่น ทุน (Capital) ซึ่งเศรษฐกิจทั่วโลกจะเป็นไปตามกรอบลัทธิทุนนิยม (Capitalism) ภายใต้
การแข่งขันในลักษณะเสรีนิยม (Liberalism) นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับการครอบงาผ่านทาง
ข้อมูล ข่าวสาร (Dominant) เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้ มีการเชื่อมโยงสื่ อสารกันได้อย่ าง
รวดเร็ว ซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อและเหตุผลของมนุษย์ชาติในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร การบริโภค
สินค้า การบริโภคการบริการ และวัฒนธรรมของตะวันตก รวมถึงค่านิยมหรือคุณค่า (Value) ผ่าน
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งประกอบด้วย 3 ลักษณะ อาทิ 1) ค่านิยมทางการเมืองทุกประเทศในโลกต้องเป็น
ประชาธิปไตยแบบตะวันตกเพื่อการมีรูปแบบการเมืองการปกครองในแบบเดียวกันจึงทาให้ประชาชน
มีค่านิ ย มที่จ ะเลื อกผู้ น าที่มีแนวคิดแบบเสรี 2) ค่านิยมทางเศรษฐกิจก็เป็นแบบเสรีการค้า (Free
Trade) โดยมีกรอบความร่ว มมือระหว่างกันแบบทั้งทวิภาคีและพหุภาคี 3) ค่านิยมทางสังคม โดย
สังคมวัฒ นธรรมยุ คนี้จ ะถูกครอบงาด้ว ยข้อมูลข่าวสาร การให้ ความสาคัญกับเรื่องสิ ทธิมนุษยชน
(Human Right) การบริโภคนิยม (Consumerism) เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ประเทศไทยก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วอย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งมีปัจจัยต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของลักษณะประชากร
ที่ มี แ นวโน้ ม มี อั ต ราการเกิ ด ลดน้ อ ยลงแต่ มี ผู้ สู ง อายุ ม ากขึ้ น รวมทั้ ง ความเหลื่ อ มล้ าทางความรู้
(Knowledge Divide) ซึ่งเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันของความสามารถและความจริงจังใน
การพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษา (Education) ข้อมูลข่าวสาร (Information) และการวิจัย
(Research) การพัฒนาองค์ความรู้ของคนในประเทศยังมีความแตกต่างกันมาก จึงทาให้ประเทศที่มี
การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องจะได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competition Advantage) ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าวจึงส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับตัวในด้านองค์ความรู้ อาทิเช่น การสนับสนุนการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge
Based Economy) เพราะความรู้ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในทุกส่วนของการผลิตและการบริการ เพื่อลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ดังนั้นประชากร
ทุกเพศทุกวัยต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะประชากรในวัยทางานที่ต้องมีความ
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พร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ สามารถเข้ า สู่ ต ลาดแรงงานและอี ก ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ มากที่ สุ ด
เช่นเดียวกันก็คือ องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาซึ่งจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาในทุกภาคส่วน
คือ ภาคสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Steger, 2013)
จากบริบทดังกล่าวจึงส่งผลให้ภาครัฐของไทยต้องปรับตัว รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทาแผนพัฒนาประเทศของไทย
ซึ่งมีทั้งหมด 11 ฉบับ โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
จนถึงปัจจุบันคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ถือว่าเป็น
จุดเปลี่ยนสาคัญของการวางแผนประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการ
พัฒนาเป็นแบบบูรณาการแบบองค์รวมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล มีการอัญเชิญ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางเพื่อพัฒนาประเทศที่มีความสมดุลทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม โดยแนวคิดต่างๆ ดังกล่าวจึงส่งผลต่อเนื่องทาให้เกิดแนวทางการกาหนดทิศทาง
การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศสู่ ความสมดุลและยั่ งยืน โดยสามารถนาทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่าง
บูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
ที่สาคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานให้แก่ประเทศที่สาคัญ ได้แก่ การเสริมสร้าง
ทุนมนุษย์ ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555)
ด้ว ยเหตุผลดังกล่ าวข้างต้นสถาบันอุดมศึกษาไทยจึงมีห น้าที่อย่างหลี กเลี่ยงมิได้ที่จะเป็น
หน่วยงานที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ อุดมศึกษาจึงควรเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถ
สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤติและสามารถชี้นาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมีศักยภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาดงาน สามารถทางานเพื่อดารงชีพตนเองและเพื่อช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการใช้กลยุทธ์ผ่านการนาองค์กรเชิงรุก รวมทั้ง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษายั ง สามารถพั ฒ นาอาจารย์ ใ ห้ เ ป็ น มื อ อาชี พ (Professional) และเป็ น วิ ช าชี พ
ที่ยอมรับของสังคม (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556)
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จากแผนพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสั ง คมแห่ ง ชาติฉ บับ ที่ 11 และพั ฒ นาการศึ กษาระดั บ
อุด มศึ กษาฉบั บ ที่ 11 ส่ งผลให้ ส ถาบัน อุด มศึก ษาทั้ งภาครั ฐ และภาคเอกชนเกิ ด ความตื่ นตั ว และ
ตระหนักถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัยต่างๆ ที่จะทาให้สังคมไทยไปสู่สังคมแห่งความรู้
อย่างมีคุณภาพ จึงเป็นภาระหน้าที่ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบันต้องดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงให้
ได้ ประเทศไทยในปัจจุบันมีการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นทาให้เกิดปัญหาความจากัด
ของทรั พยากร เกิด การแข่งขั น ในเชิง ปริม าณและคุ ณภาพของการจัด การศึ กษาระหว่ างสถาบั น
อุดมศึกษา และส่งผลให้ผลผลิตจากสถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพหลากหลายและไม่เท่าเทียมกัน ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว อันนามาซึ่งปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่จะ
เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญและทบทวนระบบการบริหารจัดการของตนเอง
อย่ า งจริ ง จั ง และสร้ า งระบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี คุ ณ ภาพ พร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นาคนให้ มี ศั ก ยภาพ
มีความสามารถในการพัฒนาความรู้ที่เป็นสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น ทั้งยัง
ต้องสร้ างความมั่นใจให้แก่สั งคมว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษา
จะต้องให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชน
ทั่วไปเพื่อให้เกิดระบบอุดมศึกษาที่มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ (สานัก
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไทยหลายแห่งเปิดหลักสูตรปริญญาเอกทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
จ านวนมากขึ้ น มี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น เท่ า ตั ว ในทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ปั ญ หาด้ า นคุ ณ ภาพ
จะไม่ เกิ ดขึ้ น ในมหาวิ ทยาลั ย ที่ส ามารถจั ด หาทรั พยากรและบุ คลากรไว้ รองรั บนั ก ศึก ษาได้ อย่ า ง
เพียงพอ ขณะที่มหาวิทยาลัยบางแห่งที่ไม่มีความพร้อมแต่เปิดในระดับปริญญาเอกจึงอาจเกิดปัญหา
ตามมาได้ การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการจัดการศึกษาระดับสูงซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลรูปแบบหนึ่งที่สาคัญ ดังที่ Phillips and Pugh (1994) ได้กล่าวว่าการเรียนปริญญา
เอกเป็นการฝึกอย่างเข้มข้นเพื่อให้สามารถทาการวิจัยได้ และเป็นการเรียนหลักเกณฑ์และคุณลักษณะ
ที่จาเป็นในการที่จะเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้มีความรู้อย่างสูงในสาขาวิชานั้นๆ และ
มีความสามารถที่จะขยายขอบเขตของเรื่องนั้นๆ เมื่อจาเป็น การเรียนปริญญาเอกจึงเป็นการฝึกอบรม
ที่เข้มข้นเพื่อเป็นฐานสาคัญสาหรับวิชาชีพเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง
ดังนั้น การเรี ยนปริ ญญาเอกจึงต่างกับการเรียนการสอนในระดับอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับ
ปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทก็ตาม ปรัชญาของการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก นอกจาก
เพื่อมุ่งผลิตคนในการเป็นนักวิจัยแล้ว แนวทางเบื้องต้นนั้นการผลิตผู้จบปริญญาเอกก็เพื่อมุ่งสร้าง
บุคคลที่จะไปเป็นอาจารย์สอนในระดับมหาวิทยาลัย (จาเนียร จวงตระกูล , 2550) เนื่องจากการเรียน

4
การสอนในระดับปริญญาเอกนั้นมีวัตถุประสงค์ห ลักเพื่อสร้างนักวิจัยมืออาชีพ แม้ว่าประเทศไทย
จะต้องใช้งบประมาณอย่างมากเพื่อผลิตบุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกให้มากขึ้น เพื่อเพิ่ม
จานวนนักวิจัยให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ และกลายเป็นแนวโน้มทางการศึกษาและสังคม แต่ควรพัฒนา
และผลิตทั้งเชิงปริมาณควบคู่คุณภาพโดยมหาวิทยาลัยไทยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกควรมีระบบ
การคัดเลือกนักศึกษานักศึกษาที่มีความพร้อมและความสามารถในการเรียน รวมถึงการนาองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2552)
ความเป็นมาดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการเปิดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คือ
การเรี ยนการสอนวิชาในด้านการบริหารรัฐกิจ การบริหารและการจัดการภาครัฐในประเทศไทย
มีหลายสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอน ทั้งนี้การสังกัดหลัก สูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีอยู่ในหลากหลาย
ลั ก ษณะ อาทิ สั ง กั ด อยู่ ภ ายใต้ ชื่ อ คณะโดยตรง เช่ น สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ สั ง กั ด
อยู่ภายใต้ชื่อคณะรัฐศาสตร์เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และรั ฐ ประศาสนศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ สั ง กั ด ภาควิ ช ารั ฐ ศาสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์
มหาวิท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ (มศว.) สั งกั ด ภาควิช ารั ฐ ศาสตร์ และรัฐ ประศาสนศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ (วรเดช จันทรศร, 2547) แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นหลักสูตรในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ปั จ จุ บั น การเปิ ด หลั ก สู ต รรัฐ ประศาสนศาสตร์มั ก มุ่ ง เปิ ด การเรี ยนการสอนในระดั บ
บัณฑิตศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (นอกเวลา) ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในระดับ
ปริญญาโทจานวนมาก แต่ในปัจจุบันพบว่ามีผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสูงขึ้น อันอาจจะได้รับ
ผลจากการที่มีการเปิดหลักสูตรปริญญาโท โดยตัวบ่งชี้ย่อยการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
กาหนดไว้ว่าการเปิดหลักสูตรปริญญาโทหรือเอกต้องมีอาจารย์ประจาวุฒิระดับปริญญาเอกที่ตรง
สาขา
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้มีผู้สนใจเรียนและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้ทาการเปิดสอน
เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตลาดดังกล่าว อย่างไรก็ตามที่มั กพบอยู่ก็คือ หลักสูตรภาคพิเศษ
หรือนอกเวลา ซึ่งมักเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากนิสิตนักศึกษาที่ทางานประจาสามารถ
มาเรีย นได้ แต่อย่างไรก็ตามก็พบว่าหลั กสูตรพิเศษมีค่าเล่าเรียนสู งมากหากเทียบกับภาคปกติทั้ง
หลักสูตรของสถาบันของรัฐและเอกชน แต่ของทางเอกชนอาจสูงกว่าไม่มากนัก นอกจากนี้ยังพบว่า
ต้น ทุน ในการดาเนิ น การเปิ ดหลักสู ตรปริญญาเอกมีต้นทุน (Cost) สู งกว่าหลักสู ตรปริญญาโท
เนื่องจากการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้มีจานวน (Volume) ไม่มากนัก เพราะมีเงื่อนไขด้าน
การประกั น คุ ณ ภาพ สั ง คมโดยทั่ ว ไปมั ก คาดหวั ง ว่ า ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกไม่ ว่ า

5
จะจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนก็ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูง
โดยคาดหวังว่าผู้จบการศึกษาจะสามารถตอบแทนสังคมได้สูงพอๆ กับผลตอบแทนเชิงบุคคล ฉะนั้น
หลั กสู ต รที่ เ ปิ ด สอนในระดับ ปริ ญ ญาเอกทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์จึ ง ควรมีก ลยุท ธ์ ในการจั ดการ
หลักสูตรให้เกิดคุณค่าที่มีต่อตัวดุษฎีบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และสังคมโดยรวม
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจึงทาให้เกิดความสาคัญที่ผู้วิจัยจะศึกษาว่าจะทาอย่างไร
ให้ ก ารจั ดการหลั ก สู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษฎี บัณฑิ ตของสถาบันอุ ดมศึกษาไทยให้ เ กิดคุ ณค่ า
(Value) ฉะนั้นผู้วิจัยจึงได้นาแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าของ ไมเคิล อี พอตเตอร์ (Micheal E. Porter,
1985) รวมทั้งแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ของแคปแลนด์ และ
นอร์ ตั น (Kaplan & Norton, 1996) มาเป็ น กรอบเชิ ง ทฤษฎี (Theoretical Framework) โดย
สั ง เคราะห์ แ นวคิ ด ทั้ ง สองแนวคิ ด ซึ่ ง น ามาใช้ ก าหนดเป็ น กรอบแนวความคิ ด (Conceptual
Framework) ตัวบ่ งชี้ (Indicators) เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ คุณค่าของหลั กสู ตรรัฐ ประศาสน
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย และการพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรั บหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี้คือ
1. เพื่อกาหนดกรอบและตัวบ่งชี้คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced
Scorecard)
2. เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบัน อุดมศึกษา
ไทยตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
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คาถามการวิจัย
1. การจัดหลักสูตรของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตมีการสร้างคุณค่าแก่หลักสูตรอย่างไรในมุมมองผลตอบแทนต่อสังคม ผู้รับบริการ กระบวนการ
ภายใน และการเรีย นรู้ และการพัฒ นาตามแนวคิดดัช นีวัดแบบสมดุล โดยจาแนกแต่ละกิจกรรม
ทั้งกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) และกิจกรรมหลัก (Primary Activities) ตามแนวคิดห่วง
โซ่คุณค่า
2. คุณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิต ของสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาไทยเป็ น
อย่างไร
3. การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นอย่างไร
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
1. การกาหนดกรอบ (Framework) และตัวบ่งชี้เชิงคุณค่า (Value Indicators) ของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยการวิเคราะห์เชิงเอกสาร
(Documentary Analysis) ซึ่งเป็นการศึกษาจากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยผู้วิจัยได้
กาหนดกรอบแนวคิดซึ่งได้มาจากการบูรณาการทั้งสองแนวคิดเข้าด้วยกันระหว่างแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) กับแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ซึ่งการศึกษาจะเป็น
การสังเคราะห์เนื้อหาของแนวคิดทั้งสองเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทาให้ทราบถึงตัวบ่งชี้เชิงคุณค่า (Value
Indicators) และตั ว บ่ ง ชี้ ย่ อ ย (Criterion) ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยที่ เ ปิ ด หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรตามมุมมองด้านผลตอบแทน
ต่อสังคม ผู้รับบริการ กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และการพัฒนาโดยจาแนกตามกิจกรรม
สนับสนุน (Support Activities) และกิจกรรมหลัก (Primary Activities)
2. การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยได้ใช้แนวคิดกลยุทธ์ร่วมกับแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) กับแนวคิด
ดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ซึ่งจะดาเนินการพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่า
ด้วยการวิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกหลักสูตร / การกาหนดกลยุทธ์ และการกาหนด
รูปแบบกลยุทธ์ และแผนที่กลยุทธ์
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3. การวิจั ย ครั้งนี้ จ ะทาการวิจัยทั้งหลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐ ประศาสนศาสตร์
(Ph.D in Public Administration) ซึ่งเป็นลักษณะปริญญาเอกเชิงวิจัย (Academic degree) และ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Public Administration หรือ D.P.A) ซึ่งเป็น
ลักษณะปริญญาเอกเชิงวิชาชีพ (Professional degree) โดยการวิจัยครั้งนี้จะถือว่าหลักสูตรทั้ง
2 ประเภท เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Public Administration)
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยนี้มีคาจากัดความที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หมายถึง หลักสูตรซึ่งทาการเรียนการสอนทั้งใน
กรุ ง เทพมหานคร และต่า งจั งหวัด ที่ ให้ ความส าคั ญกั บรายวิช าที่ เกี่ ยวกับภาครัฐ อาทิ นโยบาย
สาธารณะ การบริหารองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินการคลัง การปกครองส่วนท้องถิ่น
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมีโครงสร้างหลักสูตรซึ่งเป็นการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งโดยทั่วไป
จะแบ่งเป็นสองแบบ คือ สายวิชาการ (Academic) กับสายวิชาชีพ (Professional) โดยผู้จบปริญญา
เอกทางรัฐประศาสนศาสตร์สายวิชาการจะใช้ชื่อคุณวุฒิโดยย่อว่า Ph.D. ตามด้วยชื่อสาขาวิชาที่สาเร็จ
การศึ ก ษา เช่ น ผู้ จ บปริ ญ ญาเอก สาขารั ฐ ประศาสนศาสตร์ จะใช้ ชื่ อ คุ ณ วุ ฒิ ว่ า Doctor of
Philosophy in Public Administration ส่วนผู้จบรัฐประศาสนศาสตร์สายวิชาชีพจะใช้ชื่อคุณวุฒิ
โดยย่ อว่า Doctor of ตามด้ว ยชื่อสาขาวิช าที่สาเร็จการศึกษา เช่น ผู้ จบปริญญาเอก สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ จะใช้ชื่อคุณวุฒิว่า Doctor of Public Administration โดยมีชื่อคุณวุฒิย่อว่า
D.P.A. เป็นต้น
คุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ห ลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยได้ส่งมอบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหาร
อาจารย์ประจาหลักสูตร เจ้าหน้าที่ นิสิต/นักศึกษา ดุษฎีบัณฑิตและผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต ตามมุมมอง 4
มุมมอง คือ ด้านผลตอบแทนต่อสังคม ด้านผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา โดยจาแนกตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหลักสูตรซึ่งเป็นกิจกรรมสนับสนุนของหลักสูตร
โดยจะมีการเชื่อมโยงกันหรือสัมพันธ์กันกับกิจกรรมหลัก
ห่วงโซ่คุณค่า หมายถึง แนวคิดของ Michael E. Porter ที่เขียนไว้ในหนังสือ Competitive
Advantage (1985) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ช่วยในการทาความเข้าใจถึงบทบาทของแต่ละหน่วยงาน
ปฏิบัติการว่าจะมีส่วนช่วยเหลือให้องค์กรธุรกิจก่อกาเนิดคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างไรโดยคุณค่าที่บริษัท
สร้างขึ้นสามารถวัดได้โดยการพิจารณาว่าผู้บริโภคยินยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการของ
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บริษัทมากน้ อยเพียงใด แนวคิดนี้ แบ่งกิจกรรมภายในองค์กรเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลั ก
(Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยกิจกรรมทุกประเภทมีส่วนใน
การช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการของบริษัท
ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้ ถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุน (Secondary) เช่น โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย การบริหารทรัพยากรบุคคล การให้บริการสนับสนุนวิชาการสหพันธ์นักศึกษา สิ่งอานวย
ความสะดวกนักศึกษาและหอพัก และการจัดการแผนก ปัจจัยกลาง (Intermediate) เช่น การสอน
การวิจั ย ผลงานวิจั ย และพัฒ นาการให้คาปรึกษา ปัจจัยเบื้องต้น (Primary) เช่น การสอน ซึ่ง
ประกอบด้วย การพัฒนานักศึกษาใหม่ การสอนวิชาทางด้านเทคนิคและทางด้านสังคม การวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วย การเลือกหัวข้อการจัดงบประมาณโครงการวิจัย ทุน การปฏิบัติงานวิจัย การตลาด และ
การสื่อสารภายนอก
ดัชนีชี้วัดแบบสมดุล หมายถึง เครื่องมือที่ทาหน้าที่เปลี่ยนพันธกิจ (Mission) และกลยุทธ์
(Strategy) เป็นชุดของการวัดผลการปฏิบัติงานที่มีส่วนช่วยกาหนดกรอบของระบบการวัดและการ
บริหารกลยุทธ์ที่ครอบคลุมประเด็นครบถ้วน ตัวเลขที่ได้จากการวัดจะทาหน้าที่วัดผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วนตามมุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้าน
ลูกค้า ด้านกิจการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์การ
การนาแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลมาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาไทยซึ่งมี 4 มุมมองคือ มุมมองด้านผลตอบแทนต่อสังคม มุมมองด้านผู้รับบริการ
มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
ห่วงโซ่คุณค่า กับแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล หมายถึง แนวคิดที่เกิดจากการสังเคราะห์ทั้ง
สองแนวคิดเข้าด้ว ยกันซึ่งน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาครั้งนี้ โดยสามารถวิเคราะห์ หลั กสู ตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้ว่าแต่ละสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตมีคุณค่าในแต่ละกิจกรรมทั้งสนับสนุนและกิจกรรมหลักในหลักสูตรเป็นอย่างไรในมุมมอง
ผลตอบแทนต่อสังคม มุมมองผู้รับบริการ มุมมองกระบวนการภายใน และมุมมองการเรียนรู้และการ
พัฒนา โดยคุณค่าเกิดจากความสัมพันธ์กันในแต่ละมุมมองอย่างเป็นลูกโซ่ ซึ่งเป็นการแปลงสินทรัพย์
ที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible Asset) ออกมาเป็นคุณค่าที่สัมผัสได้ (Tangible Asset)
กลยุทธ์ การสร้ า งคุณ ค่า สาหรั บหลัก สูตรรั ฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต ของสถาบั น
อุดมศึกษาไทย หมายถึง การที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
โดยมุ่ง เน้ น ไปที่องค์ป ระกอบการจัด การเชิ งกลยุท ธ์ เพื่อ นาไปสู่ การสร้างคุณ ค่าของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบั ณฑิตของสถาบันอุ ดมศึก ษาไทยเชิง กลยุท ธ์โ ดยการสร้างคุ ณค่า (Value
Creation) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตขอสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยแยกออกเป็น
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กลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณ ฑิตแต่ละสถาบันจาก 3 สถาบัน คือ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือ มหาวิทยาลัยรามคาแหงสถาบันอุดมศึกษาของราชภัฎ คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน คือ มหาวิทยาลัยเกริก โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า
ผ่านกิจ กรรมสนั บ สนุ น และกิจ กรรมหลั กใน 4 มุมมอง คือ ผลตอบแทนต่อสั งคม ผู้ รับบริการ
กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และพัฒนา รวมทั้งจาแนกตามกิจกรรมสนับสนุน และกิจกรรม
หลัก โดยสร้างคุณค่าเชิงกลยุทธ์ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย กลยุทธ์ผู้นาด้านต้นทุน การสร้างความ
แตกต่าง และกลยุทธ์มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากเอกสาร และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย ผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้
ดังแผนภาพที่ 1 โดยวิจัยคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ไทยโดยใช้ แ นวคิ ด ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain)กั บ แนวคิ ด ดั ช นี ชี้ วั ด แบบสมดุ ล (Balanced
Scorecard) มาบูรณาการกันจนเป็นกรอบแนวคิดเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ และการพัฒนากล
ยุทธ์การสร้างคุณค่า
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
อธิบายกรอบแนวคิดในการวิจัย
จากกรอบแนวคิ ด (แผนภาพที่ 1) เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึก ษาไทยเกิดจากการบูรณาการกรอบแนวคิดการวิจัย
ครั้ ง นี้ ข องผู้ วิ จั ย โดยมุ่ ง ศึ กษาเกี่ ย วกั บ คุณ ค่ า ของหลั กสู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของไมเคิล อี พอตเตอร์ (Michael E.
Porter, 1985) ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมภายในองค์การออกเป็นกิจกรรมหลัก (Primary activities) และ
กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ซึ่งกิจกรรมหลักทุกกิจกรรมจะมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรม
สนับสนุน โดยกิจกรรมสนับสนุนนั้ นจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลขององค์การโดย
กิ จ กรรมสนั บ สนุ น นอกจากแนวคิ ด ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า แล้ ว ผู้ วิ จั ย ได้ น าแนวคิ ด ดั ช นี ชี้ วั ด แบบสมดุ ล
(Balanced Scorecard: BSC) ของ Kaplan and Norton (1996) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
แบบสมดุลใน 4 มุมมองคือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนภายใน และด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนามาใช้ประกอบการวิจัยครั้งนี้ด้วย
อย่างไรก็ตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าที่ Michael E. Porter พัฒนาขึ้นมามักถูกนาไปใช้ในเชิง
อุตสาหกรรมการผลิต แต่ต่อมา Groves et al (1997) ; Hutaibat (2011) ; Merwe & Cronje
(2004) และ Gabriel (2005) ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ
ซึง่ ได้แบ่งกิจกรรมเป็น 3 กิจกรรมใหญ่ คือ ปัจจัยสนับสนุน (Secondary) ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้าง
พื้น ฐานของมหาวิทยาลั ย การบริ ห ารทรัพยากรบุคคล การให้ บ ริการสนับสนุนวิช าการ สหพัน ธ์
นั ก ศึ ก ษา สิ่ ง อ านวยความสะดวกนั ก ศึ ก ษาและหอพั ก และการจั ด การแผนก ปั จ จั ย กลาง
(Intermediate) ซึ่งประกอบด้วย ด้านการสอน ด้านวิจัย ผลการวิจัยและพัฒนา การให้คาปรึกษา
และปัจจัยเบื้องต้น (Primary) การสอน อาทิ การพัฒนานิสิตใหม่ การสอนวิชาเทคนิค การสอนวิชา
สังคม การวิจัย อาทิ โครงการวิจัย ทุนการปฏิบัติงานวิจัย และตลาด รวมถึงการสื่อสารภายนอก
นอกจากนี้ยังพบว่าสถาบันอุดมศึกษาไทย เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ สวนดุ สิ ต ได้น าแนวคิด ห่ ว งโซ่คุ ณค่ ามาปรั บใช้กั บการกาหนดกลยุ ทธ์ โดยครอบคลุ มทั้ ง
กระบวนการหลัก (Core Process) กระบวนการสนับสนุน (Support Process) และกระบวนการ
ทางธุรกิจ (Business Process)
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การประยุกต์ใช้กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งจะ
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก (Primary Activities) เช่น ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม กระบวนการพัฒนาแผน ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย และการพัฒนา
หลักสูตรสู่หลักสูตรแห่งการเรียนรู้ ส่วนกิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) เช่น ระบบและ
กลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมู ลข่าวสาร ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน ภาวะผู้นาของผู้บริหารหลักสูตร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง ระบบและกลไกการประกั นคุ ณภาพการศึก ษาภายใน อาจารย์ป ระจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ส่วนแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ก็ถูกนามาปรับใช้เช่นกัน
ดังเช่น Kaplan & Norton (2004) ได้นาเสนอว่าหากเป็นองค์การแบบที่ไม่แสวงหาผลกาไร หรือ
การศึกษาควรบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลอยู่ 4 มุมมอง คือ
มุมมองด้านผลกระทบต่อสั งคม ประกอบด้ว ย การตอบสนองให้ ประโยชน์แก่สั งคมของ
สถานศึกษา
มุมมองด้านผู้รับบริการ ประกอบด้วย ความสามารถในการดึงดูดนักศึกษาใหม่ให้เข้ามาสู่
หลั กสู ตร ความสามารถในการรั กษาความสั ม พันธ์กับนั กศึกษาและดุษฎีบัณ ฑิตที่มีอยู่ ให้ ยืนยาว
ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษา ดุษฎีบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต /เวลาขั้นตอนใน
การให้บริการต่างๆ และชื่อเสียงรวมถึงภาพลักษณ์
มุมมองด้านกระบวนการภายใน ประกอบด้วย คุณภาพบริการทุกประเภท/ ประสิทธิภาพ
ของระบบสนับสนุน/ นวัตกรรมการบริการและบริหารจัดการ/ กระบวนการผู้รับบริการสัมพันธ์/ การ
มีส่วนร่วมกับชุมชน
มุ ม มองด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นา ประกอบด้ ว ย ศั ก ยภาพและความสามารถของ
บุคลากร/ ขวัญและกาลังใจ/ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
จากแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลเชิงการศึกษา หรือ BSC ดังกล่าว จึงทาให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิด
ในเชิงสังเคราะห์เพื่อนาแนวคิด BSC มาประยุกต์กับการศึกษาคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
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ดุษฎีบัณฑิต รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านผลตอบแทนต่อสังคม มุมมองด้าน
ผู้รับบริการ มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
อย่างไรก็ตามการกาหนดรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมต่างๆ ทั้งส่วนสนับสนุน และส่วนหลัก
รวมทั้งรายละเอียดการดาเนินงานใน 4 มุมมองของดัชนีชี้วัดแบบสมดุล ได้คานึงถึงหลักสาคัญของ
การอุดมศึกษา ซึ่ง วิจิตร ศรีสอ้าน (2518) ได้กล่าวไว้ 3 หลักก็คือ ความเป็นเลิศในวิชาการ ความเป็น
อิสระในการบริหาร และเสรีภาพทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2542)
ที่ได้กล่าวไว้ว่าการบริหารงานอุดมศึกษาจะประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่คือ การบริหารทั่วไป และการ
บริ ห ารงานวิ ช าการ นอกจากนี้ ใ นการพิ จ ารณาถึ ง การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง จะ
ประกอบไปด้ว ย นักศึกษา อาจารย์ ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การบริหาร การเรียนการสอน
ระบบประกันคุณภาพเป็นต้น
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้นาแนวทางการประกันคุณภาพ ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้
ย่อย ของปี พ.ศ. 2553 มาใช้อ้างอิงในการกาหนดตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ย่อยเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตร
ตามกิจกรรมของแนวคิดห่วงโซ่ และตามมุมมองของแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล
จากการประยุกต์แนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงทาการวิเคราะห์แล้วจึงพบว่าหากต้องการ
ศึกษาคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตเพื่อเป็นข้อมูลในการนาไปสู่การพัฒนากล
ยุทธ์การสร้างคุณค่าได้นั้นคงต้องทาการบูรณาการแนวคิดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และ
แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงทาการบูรณาการทั้งสองแนวคิดเข้าด้วยกันเพื่อนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ใน
การก าหนดกรอบ (Framework) และตั ว บ่ ง ชี้ เ ชิ ง คุ ณ ค่ า (Value Indicators) ของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย โดยการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เอกสาร
(Documentary Analysis) ซึ่งเป็นการศึกษาจากเอกสาร ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาครั้งนี้
จะสามารถวิเคราะห์หลักสูตรได้ว่าแต่ละสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตว่าควรมีตัวบ่งชี้เชิงคุณค่า (Value Indicators) และตัวบ่งชี้ย่อย (Criterion) ใดบ้าง เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์หลักสูตรตามมุมมองด้านผลตอบแทนต่อสังคม ผู้รับบริการ กระบวนการภายใน
และการเรียนรู้และการพัฒนา ภายใต้ทั้งกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) และกิจกรรมหลัก
(Primary Activities) ว่ามีคุณค่าเป็นอย่างไร
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จากผลการวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา
ไทยได้นามาสู่การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการนามาสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตในเชิงการพัฒนากล
ยุทธ์ ซึ่งสามารถแสดงการพัฒนากลยุทธ์ได้ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์สภาพการณ์ ทั้งภายในและภายนอก
การวิเคราะห์สภาพภายใน (Internal Environment) ผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตด้วยแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า และแนวคิด
ดัชนีชี้วัดแบบสมดุลมาทาการวิเคราะห์แต่ละกิจกรรมทั้งส่วนสนับสนุนและส่วนหลักมีจุดแข็งและ
จุดอ่อนอย่างไร และส่วนการวิเคราะห์สภาพภายนอก (External Environment) ซึ่งจะก่อให้เกิดทั้ง
โอกาส และอุปสรรค
2. การกาหนดกลยุทธ์
2.1 การกาหนดกลยุทธ์ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการกาหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix
ผู้วิจัยจะนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาจับคู่ (Matching) ซึ่ง
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการวิเคราะห์จะมีทั้งหมด 4 ประเภท และขึ้นอยู่กับงานวิจัยครั้งนี้จะอยู่ใน
ประเภทใดก็ขึ้นอยู่กับผลที่ได้จากการวิเคราะห์จับคู่ ดังนี้
2.1.1 กลยุทธ์ SO:
เป็นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงบวกทั้งคู่
สรุ ป หลั กสู ตรควรจะใช้จุดแข็งและโอกาสร่วมกัน เพื่อก่อให้ เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน
2.1.2 กลยุทธ์ ST:
เป็นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งกับอุปสรรค ซึ่งมี S เป็นปัจจัยเชิงบวก และมี
T เป็นปัจจัยเชิงลบ
สรุป หลักสูตรต้องนาปัจจัยเชิงบวกไปจัดการกับปัจจัยเชิงลบ คือ นาจุด
แข็งมาใช้เพื่อป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงอุปสรรค
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2.1.3 กลยุทธ์ WO:
เป็นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนกับโอกาส ซึ่งมี W เป็นปัจจัยเชิงลบ แต่มี O
เป็นปัจจัยเชิงบวก
สรุ ป หลั ก สู ตรต้ องนาปัจจั ยเชิง บวกไปจัดการกั บปัจจั ยเชิง ลบ คื อ น า
โอกาสมากาจัดจุดอ่อน หรือนาโอกาสมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
2.1.4 กลยุทธ์ WT:
เป็นการจับคู่ระหว่างจุดอ่อนกับอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงลบทั้งคู่
สรุป หลักสูตรต้องคิดกลยุทธ์ที่กระทาแล้วสามารถกาจัดจุดอ่อนได้และ
สามารถป้องกันอุปสรรคได้ด้วยในคราวเดียวกัน
2.2 การกาหนดประเด็นกลยุทธ์
ประเด็นหลักที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตต้องการสร้างคุณค่า ซึ่งต้อง
คานึงถึงต้องพัฒนาต้องมุ่งเน้นประเด็นกลยุทธ์นี้ สามารถทาได้โดยการนาพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณา
ว่า ในพั น ธกิ จ แต่ ล ะข้ อ นั้ น หลั ก สู ต รต้ อ งการด าเนิน การในประเด็ น ใดเป็น พิ เ ศษ และหลั ง จากได้
ดาเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด
2.3 การกาหนดแผนที่กลยุทธ์
หลังจากที่ได้ประเด็นกลยุทธ์ต่างๆ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ต้องการสร้างคุณค่า สามารถนามากาหนดเป็นแผนที่กลยุทธ์เพื่อช่วยทาให้สามารถมองทิศทาง
การสร้างคุณค่าของหลักสูตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่ อ เป็ น สารสนเทศส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ส นใจลงทุ น ในหลั ก สู ต รเพื่ อ ประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อการจัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย
2. เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มคุณค่าให้แก่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตในแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
3. เพื่อการกาหนดนโยบายในการผลิตดุษฎีบัณฑิตให้แก่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้เกิดคุณค่า

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยน าเสนอสาระที่ส าคัญพอสั งเขป โดยมีรายละเอียดส าคัญของเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยรายละเอียด 4 ตอนดังนี้
1. แนวคิดการบริหารงานอุดมศึกษา
1.1 หลักการสาคัญของการอุดมศึกษา
1.2 จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษาตามหลักสากล
1.3 การจัดหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
2. การจัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2.1 ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์
2.2 ตัวบ่งชี้ย่อยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
2.3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
2.5 รูปแบบการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ในต่างประเทศ
2.6 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
3. คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
3.1 แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในเชิงธุรกิจ
3.2 แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในเชิงอุดมศึกษา
3.3 แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลในเชิงธุรกิจ
3.4 แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลในเชิงอุดมศึกษา
4. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์
4.1 การบริหารเชิงกลยุทธ์
4.2 ลักษณะที่สาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
4.3 ความหมายเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
4.4 แนวคิดที่สาคัญในการจัดการเชิงกลยุทธ์
4.5 หลักการสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
4.6 องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์
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ตอนที่ 1 แนวคิดการบริหารงานอุดมศึกษา
1.1 หลักการสาคัญของการอุดมศึกษา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ดังที่ วิจิตร ศรีสอ้าน (2518) ได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นสถาบันทางวิชาการ
ขั้นสูง กระทาภารกิจทางด้านการสอนเพื่อการผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะ
ต่างๆ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ การวิจัยค้นคว้าจึงเป็ นหน้าที่หลักที่ควรได้รับการเน้นเป็นพิเศษ สิ่งที่
มักจะใช้เป็นเครื่องวัดสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาว่าอยู่ในระดับใด ก็คือ “ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (Academic Excellence)” โดยถือกันว่าความพยายามในการสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เป็นอุดมคติของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตามก็มีผู้แย้งว่ามหาวิทยาลัยเป็นเพียง “หอคอยงาช้าง” จนกระทั่งละเลยต่อ
สภาพความเป็นจริงของสังคม จึงได้มีการเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยหันมาเน้น Academic Relevance
คือเน้ น ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างการแสวงหาความเป็นเลิ ศทางวิช าการและความสามารถในการใ ช้
วิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมด้วย การที่สถาบันอุดมศึกษาจะสามารถดาเนินภารกิจ
ให้บรรลุตามมุ่งหมายและทาหน้าที่หลัก ทางด้านการสอน การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทานุ
บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม นอกจากนี้ ที่ส าคัญ อีก 2 ประการ ก็ คือ ความเป็น อิส ระในการดาเนิน งาน
(Autonomy) และเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom)
ความเป็นอิสระในการดาเนินภารกิจ
ตามหลักการนี้สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยจะต้องมีความเป็นอิสระในการ
ดาเนิ น การภายในเป็ นเอกเทศ โดยมีการแทรกแซงและควบคุมจากหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุ ด
เพราะมหาวิทยาลัยจะต้องอยู่ในระบบปกครองตนเอง (Self-Government) กล่าวคือให้มหาวิทยาลัย
สามารถพิจารณาและดาเนินการเรื่องต่างๆ สิ้นสุดในระดับมหาวิทยาลัยเองให้มากที่สุด ความเป็น
อิสระในการดาเนินงานสาคัญๆ ได้แก่ การกาหนดและควบคุมมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา การบริ หารบุคลากรและการบริหารการเงิน การให้ความเป็นอิสระนี้จะอยู่
ภายใต้เอกสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยสามารถรับผิดชอบได้และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม
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เสรีภาพทางวิชาการ
หลักการสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เสรีภาพทางวิชาการ หรือ Academic Freedom
หมายถึง เสรีภ าพของสมาชิกของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ และนิสิ ตนักศึกษา ในการ
ดาเนินกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการวิจัยค้นคว้า การเน้นหลักการด้าน
เสรีภาพทางวิชาการก็เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาดาเนินงานทางวิชาการได้
อย่างเต็มที่
หลักการดังกล่าวในต่างประเทศแถบตะวันตกมักคานึงเสรีภาพวิชาการของบุคคล และ
เสรีภาพทางวิชาการของสถาบันในระดับบุคคลเชื่อมโยงเข้าหากันด้วย ซึ่งครอบคลุมถึง
1. เสรีภาพในการบริหารบุคลากร
2. เสรีภาพในการกาหนดหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
3. เสรีภาพในการรับนิสิตนักศึกษา
4. เสรีภาพทางการสอนและการวิจัย
5. เสรีภาพในการพัฒนาสถาบัน
1.2 จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษาตามหลักสากล
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2542) ได้กล่าวว่าจุดมุ่งหมายที่ยอมรับกันทั่วไปของการอุดมศึกษา
ตามหลักสากล จะประกอบด้วยหลักการสาคัญดังนี้
1. การสอน
จุดมุ่งหมายหลักและจุดมุ่งหมายแรกคือ การสอนที่พยายามมุ่งไปที่การพัฒนาคน
โดยเชื่อมโยงกับสังคม ในการสอนระยะแรกเป็นความพยายามที่จะให้รู้ ฝึกฝนจิตใจ รวมทั้งการพัฒนา
ความประพฤติของคนที่จะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่แล้วให้เป็นคนที่มีคุณค่าแก่สังคมและกลุ่ม ชนใน
ยุคนั้นๆ โดยมุ่งสอนกันภายใต้ความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษายัง
ได้มุ่งการเรียนการสอนเพื่อการอาชีพด้วย

19
2. การวิจัย
การวิจัยก็คือ การค้นคว้าบุกเบิก และแสวงหาความรู้ใหม่นั่นเอง ไม่ว่าจะดาเนินการ
ด้วยวิธีใดก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาไม่ว่ายุคใดสมัยใดต่างมีจุดมุ่งหมายในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่
ด้วยกันทั้งสิ้น ในปัจจุบันความมุ่งหมายของสถาบันอุดมศึกษาได้รับการสนับสนุนในเชิงกว้างมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศกาลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย ได้พบว่าภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้ให้ ค วามส าคัญ การวิจัย มากขึ้น โดยบางองค์การได้ ให้ ทุนวิจั ยสนับสนุน แก่ส ถาบั น
อุดมศึกษาในการดาเนินการวิจัย
3. การบริการชุมชน
จุดมุ่งหมายนี้นับว่าเป็นแนวทางใหม่ซึ่งมุ่งให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงสังคมและ
สิ่งแวดล้อมกับสถาบันอุดมศึกษา โดยในระยะแรกเน้นการกระจายความรู้ไปยังภายนอกสถาบัน เช่น
อาจารย์เริ่มออกไปสู่ภายนอกในฐานะที่ปรึกษา (Consultant) ขององค์การภาครัฐ ภาคเอกชน โดย
ทาหน้าที่ให้คาแนะนาการบริหารและพัฒนา ในประเทศที่กาลังพัฒนา การให้บริการชุมชนก็นับว่า
เป็นงานสาคัญของสถาบันอุดมศึกษา แต่ไม่ค่อยจะได้มีการปฏิบัติกันอย่างจริงจัง มากนัก แต่ที่ทากัน
อยู่ค่อนข้างกว้างขวางก็เป็นไปในลักษณะการบรรยาย สัมมนา อบรม อภิปราย และเริ่มมีแนวโน้มมาก
ขึ้น ก็คือ การร่ ว มมือแก้ไขปัญหาตามหลักวิชาด้ว ยการวิจัย และการปฏิบัติงาน เช่น การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research)
4. ความพยายามที่จะกาหนดจุดมุ่งหมายใหม่
แนวทางใหม่นี้มีลักษณะเฉพาะและชัดเจนขึ้น อาทิ
4.1 การอุดมศึกษาเป็นเรื่องการจัดโอกาส และสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้พัฒนาไป
ตามแนวทางของตนเอง
4.2 ส่งเสริ มสมรรถภาพของมนุษย์และสังคมให้กว้างมากขึ้นกว่าที่จะเน้นความรู้
เฉพาะคนบางกลุ่ม โดยเปิดโอกาสการเข้าถึงความรู้ได้ทุกช่วงวัย และอาชีพ ดังนั้นหลักสูตรควรมี
หลายประเภทที่จะเอื้อแก่คนทุกชั้นครอบคลุมทุกสายอาชีพ
4.3 เป็นแหล่งวิทยาการและการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
4.4 เป็ น อุ ป กรณ์ ใ ห้ มี ก ารประเมิ น ผลเพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค คลและสั ง คม เช่ น
การประเมินและการพัฒนา
4.5 การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสถาบันอุดมศึกษากับสภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยพยายามเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับความจริงในชีวิต การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการชุมชนควรตั้งอยู่บนฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าว
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1.3 การจัดหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
อมร รักษาสัตย์ (2505) ได้กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วพบว่าสถาบันอุดมศึกษามักมีลักษณะ
การจัดหน่วยงานอยู่ 3 ประเภท คือ หน่วยงานหลัก (Line Agencies) ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการเพื่อให้
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ ขององค์ ก ารนั้ น ประเภทหนึ่ ง รองลงมาคื อ หน่ ว ยงานช่ ว ย (Auxiliary
Agencies) ซึ่งทาหน้าที่ช่วยให้งานหลักดาเนินไปโดยสะดวก และลาดับสุดท้ายคือ หน่วยงานปรึกษา
(Staff Agencies) ซึ่งทาหน้าที่คิดวางแผนงานและให้คาปรึกษาเพื่อให้หน่วยงานหลักทางานได้มี
ประสิทธิภาพได้สูงขึ้น
อย่ า งไรก็ ต ามก็ มั ก มี ผู้ ก ล่ า วว่ า การบริ ห ารจั ด การอุ ด มศึ ก ษามี ค วามแตกต่ า งจาก
การบริหารจัดการงานประเภทอื่นอย่างมาก โดยเหตุที่ว่าสถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือ หน้าที่
การสอนและการวิจัย จึงมีลักษณะต่างจากหน่วยงานราชการหรือองค์การธุรกิจ จึงไม่จาเป็นต้องนา
หลักการจัดองค์การดังกล่าวมาใช้ นอกจากนี้การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษายังประกอบด้วย
องค์ประกอบอื่นที่ต่างไปด้วย เช่น การควบคุมบังคับบัญชาแบบเข้มงวดทาไม่ได้ เพราะแม้อาจารย์จะ
อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับ บัญชาที่สูงกว่า แต่ในเชิงองค์ความรู้ก็ไม่สามารถวัดได้ ดังนั้นการ
บังคับบัญชาในสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นการนาแบบเสมอกัน ส่วนสถาบันอุดมศึกษากับผู้รับบริการ
เช่นผู้เรียนเองนั้นทางสถาบันก็ไม่สามารสร้างความพึงพอใจ ความสะดวกสบาย ความนิยม ก็เพราะ
เหตุผลที่ว่าไม่สามารถจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการเหมือนการบริโภคสินค้าทั่วไปที่ผู้บริโภค
มีสิทธิเสรีภาพในการรอบริโภคผลิตภัณฑ์ แต่ในทางกลับกันในสถาบันอุดมศึกษานั้นผู้เรียนแม้เป็น
ผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ แต่ก็มีหน้าที่และบทบาทในการร่วมกันผลิตสิ่งที่มีคุณค่าออกมาก็คือ ความรู้
ร่วมกับอาจารย์จึงจะเป็นบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ฉะนั้นหากจะจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าวควรทาเช่นไร
ในขั้นแรกต้องคานึงก่อนว่ามหาวิทยาลัยเกิดขึ้นมาทาไมเพื่อที่จะได้ทราบว่างานหลัก (Primary) คือ
อะไร ซึ่ ง ก็ พ บว่ า การสอนและการวิ จั ย นั บ ว่ า เป็ น งานหลั ก หรื อ จุ ด มุ่ ง หมายหลั ก ในการน าไปสู่
การกาหนดหน่วยงาน หน่วยงานที่ทาหน้าที่หลัก (Line) ก็คือหน่วยดาเนินการสอนและการวิจัย ก็คือ
คณะหรือฝ่ายวิช าการต่างๆ ซึ่งจะประกอบด้วยอาจารย์ที่ทาหน้าที่สอนและทาวิจัย ทั้งนี้อาจารย์
ผู้สอนอาจสอนและทาวิจัยร่วมกันก็ได้ หรืออาจมีการมอบหมายให้อาจารย์ในบางคราว เช่น การทา
วิจัยในโครงการวิจัยเพื่อให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนาผลการวิจัยมาเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาการสอน
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ลาดับต่อมาก็จะเป็นหน่วยงานช่วย (Auxiliary) โดยมีหน้าที่ปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
งานสอนและวิจัยดาเนินไปด้วยดีแล้วก็จัดเป็นงานช่วยทั้งสิ้น เช่น แผนกธุรการ ซึ่งทาหน้าที่สารบรรณ
ประมวลสถิติ ชีวประวัติ คลัง พัสดุ บริการการสอน และบริการนักศึกษาต่างๆ เป็นต้น
ลาดับสุดท้ายก็คือ หน่วยปรึกษา (Staff) ซึ่งได้แก่ หน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
แนะนา คิดและวางแผนเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของหัวหน้าสูงสุดคือ อธิการบดี เช่น สภาอาจารย์
ตามที่กล่าวมาข้างต้นในการจัดหน่วยงานออกเป็น 3 ประเภทนั้น จะสังเกตเห็นได้ว่า
มหาวิทยาลัยอาจถูกจัดรูปองค์การให้ตรงกับหลักบริหารได้ แต่ต้องคานึงเหตุผลในบริบทและบทบาท
ของมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลั ยมีหน่วยงานหลักคือการสอนและวิจัย และการปฏิบัติการ (คณะ
และภาควิชา) เพื่อเป็นหน่วยช่วยให้หน้าที่สอนและวิจัยเป็นไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ส่วนหน่วย
ปรึกษาก็ให้คาแนะนาปรึกษาและแสดงความคิดเห็นต่ออธิการบดีเป็นไปได้ด้วยดี
ตอนที่ 2 การจัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2.1 ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์
อุทัย เลาหวิเชียร (2551) ได้กล่าวว่า รัฐประศาสนศาสตร์ตรงกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ว่า “Public Administration” ซึ่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะรัฐศาสตร์ ของทุกสถาบัน เช่น คณะ
รัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐ กิจ มหาวิทยาลั ยรามคาแหง คณะ
รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือระบบราชการนั่นเอง รวมทั้งองค์กรของรัฐ เช่น
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักเน้นเรื่องกรอบแนวความคิดด้านการบริหาร
องค์การและการจัดการ (Organization & Management) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human
Resources Management) การบริหารงานคลังและงบประมาณ (Fiscal Administration &
Budgeting) การบัญชีรัฐบาล (Government Accounting) การวางแผนบริหาร (Administrative
Planning) กฎหมายมหาชน (Public Laws) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ (Public
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Information System) นโยบายสาธารณะ (Public Policy) การบริหารงานตารวจ (Police
Administration) และจิตวิทยาองค์การ
คุณสมบัติของผู้สนใจที่จะศึกษาต่อสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์
1. ควรมีพื้นฐานความรู้และชอบศึกษาในกลุ่มสาระฯ วิชาสังคมศึกษา โดยเฉพาะสาระ
การเรียนรู้ด้านหน้าที่พลเมือง และกฎหมาย หรือความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ นั่นเอง
2. สนใจและติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะข่าวการเมือง ข่าวเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ข่าวเศรษฐกิจการเมือง และนโยบายของรัฐบาล โดยสามารถวิเคราะห์วิจารณ์
3. ชอบและสนใจวิชาด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ (Bureaucracy) เพื่อการพัฒนา
ประเทศ (Development Administration) โดยเฉพาะองค์กรที่มิได้มุ่งแสวงหากาไร (Non-Profit
Organization)
4. ต้ อ งพร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู้ ส หวิ ท ยาการ เนื่ อ งจากสาขาวิ ช านี้ เ กี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ
สาขาวิชาอื่นๆ มากมาย เช่น เศรษฐศาสตร์การเงิน -การคลัง การบัญชี การบริหารและการจัดการ
กฎหมาย
5. ควรมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
6. ต้องมีอุดมการณ์ที่จะทางานเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน โดยไม่ใช้กลไกของระบบ
ราชการ
แหล่งงานภาครัฐ บัณฑิตสาขาวิชานี้สามารถทางานด้านบริหาร นโยบาย และแผนงาน
ได้ทุกหน่วยราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม กอง เช่น ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เลขานุการบริหาร
นักวิชาการศึกษา ฯลฯ สาหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศดีก็สามารถทางานเป็น
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ หรือนักการทูตได้ สาหรับในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนก็มี
ตาแหน่งคล้ายคลึงกัน
แหล่งงานภาคเอกชน ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า บัณฑิตสาขาวิชานี้ได้เรียนรู้ความรู้ และ
เครื่องมือทางการบริหารงานมากกว่าสาขาอื่นๆ ของวิชารัฐศาสตร์ จึงทาให้บัณฑิตสามารถนาความรู้
เทคนิคด้านการบริหารจัดการไปใช้ในการทางานภาคเอกชนได้ดีในการบริหารงานทุกระดับของบริษัท
โดยเฉพาะบัณฑิตที่มีความรู้การคานวณ และภาษาดี ขอบข่ายงานก็ยิ่งจะกว้างขวางมากขึ้น เช่น
นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์การลงทุน นักวิเคราะห์ระบบงาน นักบริหารองค์การระดับสูงที่
สามารถวิเคราะห์การบริหารเศรษฐกิจมหภาคได้ ส่วนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษานั้น บัณฑิต
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สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือเอก ในกลุ่ม
สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ได้เกือบทุกสาขา เช่น บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา ปรัชญา ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ทุกสาขาวิชาเอก
เป็นต้น
2.2 ตัวบ่งชี้ย่อยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2548
ได้กาหนดเกณฑ์ต่างๆ ไว้ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการปรับปรุงตัวบ่งชี้ย่อยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ, 2548) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
โดยมุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุ ด มศึ ก ษา ปรั ช ญาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และมาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ เน้ น การพั ฒ นา
นั กวิช าการและนั กวิช าชีพให้ มี ความช านาญในสาขาวิช าเฉพาะ เพื่อให้ มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และควรเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง โดย
ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาระดั บ ประกาศนีย บัต รบั ณฑิ ต หากเข้ าศึ กษาต่อ ระดับ ปริ ญญาโทในสาขาวิช า
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้า
ศึกษา
1.2 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกมุ่ ง ให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ ปรั ช ญาของการอุ ด มศึ ก ษา ปรั ช ญาของ
สถาบัน อุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัย เพื่อให้สามารถ
บุ ก เบิ ก แสวงหาความรู้ ใ หม่ ไ ด้ อ ย่ า งมี อิ ส ระ รวมทั้ ง มี ค วามสามารถในการสร้ า งสรรค์ จ รรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ ยวชาญกับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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2. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษา ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาค
ฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาใดที่จัดการศึกษาระบบอื่น เช่น ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค
ให้ถือแนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาระบบอื่ น ให้ แ สดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ระบบ
การศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย
3. การคิดหน่วยกิต
3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
3.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค
3.5 การค้น คว้าอิส ระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่ว โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
3.6 วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
4. โครงสร้างหลักสูตร
4.1 ประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
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4.2 ปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดย
ไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
4.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ 1 เป็ น แผนการศึก ษาที่ เน้ นการวิจั ย โดยมีการท าวิท ยานิ พนธ์ที่ก่ อให้ เกิ ด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
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5. การรั บ และเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจยกเว้ น หรื อ เที ย บโอน
หน่วยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้อง
ศึกษาให้ครบตามจานวนหน่ว ยกิตที่กาหนดไว้ในตั ว บ่งชี้ย่อยหลักสู ตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบ
โอนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า
1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องทาหน้าที่
เป็นอาจารย์ประจาตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติดังนี้
6.1 ปริญญาโท
6.1.1 อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร ต้ องเป็ นอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 3 คน
6.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ า
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิ ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจา
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
6.1.3 อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งประกอบด้ ว ยอาจารย์ ป ระจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
6.1.4 อาจารย์ ผู้ ส อน ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหรือ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
สถาบันมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรื อเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า

27
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
6.2 ปริญญาเอก
6.2.1 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จานวนอย่างน้อย 3 คน
6.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1)อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจา
มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
2)อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจา
หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์
ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
6.2.3 อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งประกอบด้ ว ยอาจารย์ ป ระจ าและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
6.2.4 อาจารย์ ผู้ ส อน ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจ าหรือ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
6.3 ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง จ านวนและ
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 9.1.1 และ 9.1.4
โดยอนุโลม
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7. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
7.1 อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่จะ
ดูแลนักศึกษาได้มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน
7.2 อาจารย์ประจา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน หากเป็นอาจารย์ทั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิด
สัดส่วนจานวนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
ทั้งนี้ ให้นับรวมนักศึกษาที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
7.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย
8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
8.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึ กษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
8.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า
8.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
8.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มี
ผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคเรียนปกติ และให้ใช้เวลา
ศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
9.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
9.2 ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
9.3 ปริ ญญาเอก ผู้ ที่ส าเร็จ ปริญญาตรีแ ล้ ว เข้าศึกษาต่อในระดั บปริญญาเอก
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา การลงทะเบียนเรียนสาหรับผู้ เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
ให้ ส ถาบั น อุ ดมศึ กษาก าหนดหน่ ว ยกิ ต ที่ใ ห้ ล งทะเบีย นเรี ยนได้ใ นแต่ ล ะภาคการศึ กษาปกติ โดย
เทียบเคียงกับจานวนหน่วยกิตที่กาหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม
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หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจาเป็นพิเศษ การลงทะเบียนที่มีจานวน
หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทาได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา
10. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้
10.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตาม
จานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
10.2 ปริญญาโท
10.2.1แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ ปาก
เปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรื อ สิ่ ง พิ ม พ์ ท างวิ ช าการ หรื อ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceeding)
10.2.2แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
10.2.3แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
10.3 ปริญญาเอก
10.3.1แบบ 1 สอบผ่ า นภาษาต่า งประเทศอย่ างน้ อย 1 ภาษา ตาม
หลั ก เกณฑ์แ ละเงื่อนไขที่ส ถาบั น อุด มศึก ษาก าหนด สอบผ่ า นการสอบวั ดคุณ สมบั ติ (Qualifying
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน
และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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10.3.2แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง
ได้ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บคะแนนหรือ เทียบเท่า สอบผ่ า น
ภาษาต่างประเทศอย่ างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทาวิทยานิพนธ์ เสนอ
วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็น
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
11. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate
Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
11.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง ให้ ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
(Higher Graduate Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อ
สาขาวิชาต่อท้าย
11.3 ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎี ก านั้ น ในกรณี ที่ ป ริ ญ ญาใดยั ง มิ ไ ด้ ก าหนดชื่ อ ไว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก าหรื อ กรณี
ที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด
12. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ให้ทุกหลักสูตรกาหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งอย่าง
น้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
12.1 การบริหารหลักสูตร
12.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
12.3 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
12.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
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13. การพัฒนาหลักสูตร
ให้ ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลั กสู ตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัช นีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
14. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนื อ จากที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศนี้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาที่
จะพิจารณา และให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
2.3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อุดมศึกษาแห่งชาติ (Total Quality Framework for
Higher Education: TQF: HEd)
ในปัจจุบันการศึกษาของไทยถือได้ว่าหากจะให้การศึกษามีประสิทธิภาพดีกว่าที่เป็นอยู่
ก็ควรที่จะคานึงถึงกรอบแนวคิดที่แสดงถึงคุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตไทยที่สถาบันอุดมศึกษา
ต้องดาเนินการจัดการเรียนรู้ จัดประสบการณ์ จนสามารถทาให้บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษามีผล
การเรียนรู้ออกมาอย่างชัดเจน ทั้งนี้สถาบันจาต้องมีกลไกการพัฒนาหลายได้ร่วมกันอย่างลงตัว ไม่ว่า
จะเป็นการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่สามารถดาเนินการได้ จนกระทั่งมั่นใจถึงผลผลิตขั้น
สุ ดท้ า ยของการจั ด การศึ กษา ก็คื อคุ ณภาพบัณ ฑิต อั นเป็น ที่พึ งพอใจของผู้ ใ ช้บั ณฑิ ต โดยกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5
ด้าน (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ดังนี้ ด้านคุณธรรม (Ethics and Moral) ด้านความรู้
(Knowledge) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and
Information Technology Skills)
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎีบั ณ ฑิ ต ของ กัณ ฑ์ ธิ ม า
นิลทองคา (2553) ได้พบว่าในการจัดการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มีองค์ประกอบที่สาคัญๆ
ดังต่อไปนี้ คือ
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1. มุมมองของนักวิชาการต่างประเทศ พบว่า
องค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดหลักสู ตรควรประกอบด้วย อาจารย์ /นักศึกษา /
หลักสูตร /ผู้ร่วมงาน /ทรัพยากรเอื้อต่อการเรียนรู้ (สื่อการศึกษาและบริการห้องสมุด) /การบริหาร /
การเรียนการสอนและการประเมินผล /ชื่อเสียงสถาบัน /การวิจัย /ระบบประกันคุณภาพ (Miller,
1979; Conrad and Blackbum, 1985; Morgan and Mitchell, 1985)
2. มุมมองของนักวิชาการไทย พบว่า
องค์ประกอบที่สาคัญควรประกอบด้วย ปรัชญาและวัตถุประสงค์ /นิสิต/นักศึกษา /
อาจารย์ /ทรัพยากรสนับสนุน (การเงิน งบประมาณ/ อาคารสถานที่/ ห้องสมุด/ สภาพแวดล้อม) /
กระบวนการเรียนการสอน และการประเมิน /การวิจัย /การบริหารจัดการ/การรักษามาตรฐาน และ
ควบคุมคุณภาพ (จารุวรรณ ประทุมศรี, 2547; จาเริญรัตน์ เจือจันทร์, 2543; นงลักษณ์ วิรัชชัย และ
สุวิมล ว่องวาณิช, 2542)
สรุ ป แล้ ว จะเห็ น ได้ว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่ าวข้างต้นสอดคล้ องกับตัว บ่งชี้ย่อย
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย และการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2553 จะประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
1. การนาองค์การ (ภาวะผู้นา/การวางแผนกลยุทธ์/ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนการดาเนินงาน)
2. หลักสูตร (โครงสร้าง/ระบบการศึกษา/ระยะเวลาการศึกษา/เกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษา)
3. คุณภาพอาจารย์ (จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์/ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
4. นักศึกษา ผู้จบการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. กระบวนการจัดการศึกษา (การเรียนการสอน/กิจกรรมการพัฒนา/การวิจัย/การ
บริการวิชาการ/การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม)
6. การบริหารและการจัดการทรัพยากร (ระบบสารสนเทศ/การเงินและงบประมาณ/
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ)
2.5 รูปแบบการจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ในต่างประเทศ
การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ในต่างประเทศนั้นมีรูปแบบ
การจัดการศึกษาอยู่ 2 แบบ คือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการทาวิจัย และการจัดการ
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เรี ยนการสอนโดยมุ่งเน้น การทาวิจัยควบคู่ไปกับการเรียนรายวิชา หรือ Doctor of Public
Administration (D.P.A.) เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนแบบเน้น
การทาวิจัย เช่น สหราชอาณาจักร หรือ Doctor of Philosophy in Public Administration
(Ph.D.) ก็มิได้หมายความว่าเข้าศึกษาแล้วจะทาวิจัยได้ทันที นักศึกษาจะต้องมีการเรียนรายวิชาต่างๆ
เพิ่มเติมและผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์มาแล้ว โดยเฉพาะต้องผ่านการ
เรียนรายวิชาในระดับปริญญาโทมาแล้ว จึงจะสามารถเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ และใน
การเข้าศึกษาแต่ละปีจะพบว่ามี การรับนักศึกษาจานวนจากัดไม่เกิน 15 คน และก่อนที่จะเข้าสู่
กระบวนการทาดุษฎีนิพนธ์ ไม่ว่าผู้เรียนจะศึกษาในรูปแบบใดก็ตามก็จะต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
ก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการทาดุษฎีนิพนธ์ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเรียนแบบเต็มเวลา
(Full-time) ประมาณ 3-5 ปี และเรียนแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) ประมาณ 5-7 ปี หรืออาจ
มากกว่านั้นก็ได้ (พัด ลวางกูร, 2551; ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2551)
2.6 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินการตาม
ภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ปั จ จุ บั น มี ปั จ จั ย ภายในและภายนอกหลายประการที่ ท าให้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ (คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา, 2553)
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความ
แตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท้าทายของโลกาภิวัฒน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษา
ข้ามพรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนา
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อกลยุทธ์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
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4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5) สั ง คมต้ อ งการระบบอุ ด มศึ ก ษาที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว ม
(participation) มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิ ดชอบ ซึ่งตรวจสอบได้
(Accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2549 เพื่อเป็นกลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งมาตรฐาน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤศจิก ายน 2551 เพื่ อ เป็ นกลไกส่ ง เสริ ม และก ากั บ ให้ ส ถาบั น
อุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการ
ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ด้วยความจาเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กาหนดขึ้น
โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐาน
2) เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษา ทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets)
และเป้าประสงค์ (Goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล
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3) เพื่อให้ภาควิชา คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษา ทราบ
จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงาน เพื่อเสริมจุดแข็ง
และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
4) เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล สาธารณะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ท าให้ มั่ น ใจว่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
5) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล
พืน้ ฐานที่จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้
ตระหนักดีถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทาประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
เพื่อเป็น แนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสาคัญ 3
ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดาเนินการของ
สถาบัน (Institutional Autonomy) และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจาก
ภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบกับ พระราชบัญญัติร ะเบี ยบบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกาหนดให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถานศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ง สถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทาหน้าที่กากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษา ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้
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สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21
มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดทาเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นแนว
ปฏิ บั ติ ส าระส าคั ญ ของประกาศฉบั บ นี้ ร ะบุ ใ ห้ ท บวงมหาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม สถาบั น
อุดมศึกษาจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้
มีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล รวมทั้ ง ให้ มี การประเมิ น ผลและติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแล
สถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาขึ้ น ในแต่ ล ะคณะวิ ช าหรื อ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อกาหนดนโยบายหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก
และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของแต่ ล ะคณะวิ ช าหรื อ
สถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดาเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดทากฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47
วรรคสอง โดยสาระส าคัญเกี่ย วกั บระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
กฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม
โดยรวมการประกั น คุ ณ ภาพภายในและภายนอกของการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ไว้ ใ นฉบั บ เดี ย วกั น
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทาหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบ
หรื อ ออกประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และ
กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก
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สามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
1.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลั ก เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ร ะบุ ใ นกฎกระทรวงให้
พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
1) ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กาหนด
2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่กาหนดไว้
3) ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานตามระบบการประกั น
คุณภาพภายในที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
1.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติ
ดังนี้
1) ให้ ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานหรื อ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้ น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหาร
และติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ให้ ค ณะวิ ช าและสถานศึกษาระดับอุ ดมศึ กษาพัฒ นาระบบการประกั น
คุณภาพภายใน เพื่อใช้กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดาเนินการตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
4) ให้ ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ มี ร ะบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษาใน
สาขาวิชาต่างๆ (2) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
(4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (5) อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และ
บริการการศึกษา (7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (8) องค์ประกอบ
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อื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามที่ เห็นสมควร โดยให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่ ว นหนึ่งของกระบวนการบริห าร
การศึ กษาที่ คณะวิช าและสถานศึ กษาระดับ อุดมศึกษาต้องด าเนิ นการอย่า งมีระบบและต่อ เนื่อ ง
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
1.4 การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด
ให้ ห น่ ว ยงานต้นสั ง กัดของสถานศึกษาระดั บอุดมศึกษาจัดให้ มีการติดตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษานั้ น อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ครั้ ง ในทุ ก สามปี แ ละแจ้ ง ผลให้ ส ถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
2. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือ
นานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมี
กระบวนการทางานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การดาเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และ
การปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
2.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
มาตรฐานเป็ น กรอบส าคั ญ ในการด าเนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คื อ
มาตรฐานการอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ยังต้องดาเนินการให้ได้ตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ย่อยหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น
ตั ว บ่ ง ชี้ เ ป็ น ข้ อ ก าหนดของการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ พั ฒ นาขึ้ น ใน
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธ
กิจสนับสนุน ได้แก่ (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3)
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6) การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ทั้งหมด ดังนั้น
คู่มือการประกันคุณภาพจึงได้พัฒนาตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องใช้ประเมินคุณภาพภายใน
ทั้งตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินปัจจัยนาเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ นอกจากนี้ตัวบ่งชี้ที่ใช้
ประเมินกระบวนการยังได้นาเสนอตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานไว้ด้วยเพื่อ
ประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาในการนาตัวบ่งชี้ดังกล่าวไปใช้
เกณฑ์การประเมินเป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งพัฒนาจากเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานซึ่งกาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอาทิ สมศ. ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน
2.3 กลไกการประกันคุณภาพ
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความสาคัญส่งผลให้การดาเนินงาน
ประสบความสาเร็จและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่สาคัญประการ
หนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสาหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิด
คุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิช า ระดับคณะวิชาไปจนถึง
ระดับสถาบัน โดยอาจจาเป็นต้องจัดทาคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกากับการดาเนินงาน แต่ที่
ส าคั ญคณะกรรมการหรื อ หน่ ว ยงานนี้ต้ อ งประสานงานและผลั กดั น ให้ เ กิด ระบบฐานข้อ มู ล และ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ
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2.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การวิ เ คราะห์ แ ละวั ด ผลด าเนิ น งานเป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ในกระบวนการประกั น
คุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผล การดาเนินงานจะไม่สามารถทาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
หากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล
ภาควิชา คณะวิชาและสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบ
สารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความสาเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่การวางแผน การ
ปฏิบัติงานประจา การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา
ส าหรั บ การพั ฒ นาตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ
อุดมศึกษา มีหลักการสาคัญ 6 ประการ คือ
1) ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความครอบคลุม
พันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2) ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551-2565) มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใต้หลักการสาคัญ คือ ไม่ให้เป็น
ภาระซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานแก่สถาบันอุดมศึกษา
3) ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยตัวบ่งชี้
ผลผลิตและผลลัพธ์จะมีทั้งที่ สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก
ทั้งนี้ เพื่อความเชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพื่อ
รองรับการประเมินภายนอกของ สมศ.
4) ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
นักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร การเรียนรู้
และนวัตกรรม
5) จ า น ว น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ พั ฒ น า ขึ้ น เ ป็ น เ พี ย ง จ า น ว น ตั ว บ่ ง ชี้ ขั้ น ต่ า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน
6) เกณฑ์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ทั้ ง ประเภทตั ว บ่ ง ชี้ ย่ อ ยทั่ ว ไปที่ ใ ช้ กั บ ทุ ก กลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้ย่อยเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้น
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ระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค 2 สถาบันเฉพาะทาง
ที่เน้นระดับปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามนิยามที่กาหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ที่สถาบันจะกาหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของสถาบัน ที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ในกระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภาสถาบันเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของ
สมาชิกทุกกลุ่มในสถาบัน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่กาหนดแล้วให้รับทราบทั่วกัน
ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ใช้บริการและ
สังคมโดยรวม
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. หลักการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก
สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบัน เพื่อให้
สถาบันดาเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผน
ดาเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของสถาบัน
ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว
จะต้องคานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์ด้านต่างๆ ของชาติ รวมถึงทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้
เพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคม
ในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ย่อย :
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญั ติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551–2554)
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจา ปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
หลักการ
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด
การเรียนการสอนในยุคปัจจุบั นใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่
การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและ
คุณภาพตามมาตรฐานหลักสู ตร มีกระบวนการบริห ารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลั กการ
ร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้
ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการ
พัฒนาอาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (จ)
อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
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เห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 กาหนด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
กระทรวงศึกษาธิการ
9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. ตัวบ่งชี้ย่อยหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
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2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของ
การประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมี
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตัวบ่งชี้ย่อยทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มี ร ะบบและกลไกการปิ ด หลั ก สู ต รตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ย่อยหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ (การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่
หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กาหนด
ในภาคผนวก ก) สาหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมายเหตุ : สาหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามตัวบ่งชี้ย่อยหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )
4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้ อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กาหนดในตัวบ่งชี้ย่อยหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร
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5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2
และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุมกากับให้การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และ
ทุกหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ย่อยเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
6. มี ค วามร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาและบริ ห ารหลั ก สู ต รระหว่ า งสถาบั น กั บ ภาครั ฐ หรื อ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะ
กลุ่ม ค1 และ ง)
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ
ปริญญาเอก) มีจานวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจานวนนักศึกษา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
หมายเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในรอบปีการศึกษาที่ทาการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภา
สถาบันอนุมัติให้ปิดดาเนินการแล้ว
2. การนับจานวนนักศึกษาในตัวบ่งชี้ย่อยข้อ 8 ให้นับตามจานวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษา
นั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่
หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร
ให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสู ตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือ
ต่างชุดก็ได้
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เกณฑ์การประเมิน :
(เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม
ตัวบ่งชี้ย่อย
เพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึก ษาระดับสูงสุดที่ต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันใน
การผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น
สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสั ดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้น
ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ
2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =
จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
หรือ
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
2. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา ที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมา x 5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิ ที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่
บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ
3. คณะสามารถเลื อ กประเมิ น ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น แนวทางใดแนวทางหนึ่ ง ก็ ไ ด้
ไม่จาเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบ
ที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้
1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
หรือ
2) แปลงค่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ = จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ x 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5
หรือ
1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อยละ
ของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
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2. แปลงค่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา x 5
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ :
1. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ
2. คณะสามารถเลื อ กประเมิ น ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น แนวทางใดแนวทางหนึ่ ง ก็ ไ ด้
ไม่จาเป็นต้องเลือกเหมือนกับสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จาเป็นต้องมี
การบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้
และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และ
ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจาเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ย่อย :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีการบริ ห ารและการพัฒ นาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ เป็นไปตามแผน
ที่กาหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
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5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
หมายเหตุ :
หลักฐานสาหรับการประเมินในตัวบ่งชี้ย่อยข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสารวจ
ความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้าง
ขวัญและกาลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทางานได้ดีขึ้น
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : นอกเหนือจากการเรียนการสอน สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้าน
กายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน
การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้นยังจาเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้าน
กายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน
สถานที่ออกกาลังกาย บริการอนามัย การจัดจาหน่ายอาหาร เป็นต้น
ตัวบ่งชี้ย่อย :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8
FTES ต่อเครื่อง
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2. มีบริ การห้องสมุดและแหล่ งเรียนรู้อื่นๆ ผ่ านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมี
การฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4. มีบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 –5 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
หมายเหตุ :
1. ในตัวบ่งชี้ย่อยข้อ 1 ให้นับรวม Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มี
การลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย
2. การคิดจานวน FTES ให้นาจานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดย
ไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กาหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล
สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของ
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นักศึกษา ซึ่งเป็ น เรื่ องที่ส าคัญมากต่อความสนใจใฝ่ รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของ
นักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การ
จัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่าง
พอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสาหรับ
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้ย่อย :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
5. มีการจั ดการเรี ย นรู้ ที่พัฒ นาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
6. มีการประเมิ น ความพึงพอใจของผู้ เ รียนที่ มีต่อคุ ณภาพการจั ดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียน
การสอนในชั้นเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชา
โครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น
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2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของ
สถาบันที่ได้พัฒนาขึ้น และนาไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผู้ใช้ และอาจ
ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เช่น
การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต์ความรู้
กับการปฏิบัติงานจริง สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ที่เน้ นการวิจั ย ควรมีคุณลั กษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิช าการ การเป็นผู้ นาทางความคิด
โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ และการนาเสนอผลงาน
ตัวบ่งชี้ย่อยทั่วไป :
1. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
น้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
2. มีการนาผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณ
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
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4. มีร ะบบและกลไกการส่ งเสริม ให้ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรีและบัณฑิตศึก ษาเข้าร่ว ม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ที่จัดโดยสถาบัน
ตัวบ่งชี้ย่อยเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค 1)
เกณฑ์การประเมิน : (เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 : ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็น
ปัจจัยสาคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น
สถาบั น จึ ง ควรมี การวัด ระดั บ ความส าเร็ จ ของการส่ ง เสริ ม คุณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ส ถาบั นจั ด ให้ กั บ
นักศึกษา
ตัวบ่งชีย้ ่อย :
1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน
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3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กาหนดใน
ข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จ
4. มีการประเมิน ผลโครงการหรือกิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ
ตัวบ่งชี้
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
หมายเหตุ :
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดาเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
หรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป)
2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการค้า สภาวิชาชีพ)
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หลักการ
การดาเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์ เก่า
ซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ
(2) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดาเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก
สถาบัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่ างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่า
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คาปรึกษา
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์
เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์
เก่า และ (3) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบ
ต่างๆ
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ตัวบ่งชี้ย่อย :
1. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51จากคะแนน
เต็ม 5
7. มี ก ารน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก ารมาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นา
การจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา
หมายเหตุ :
ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านตัวบ่งชี้ย่อยข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบัน
และโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์
ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่
(1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ตัวบ่งชี้ย่อย :
1. สถาบั น จั ดทาแผนการจัดกิ จกรรมพั ฒ นานักศึ กษาที่ส่ ง เสริ มผลการเรีย นรู้ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
3. มีการส่งเสริมให้นั กศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสาหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีการสนั บ สนุ น ให้นั กศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒ นาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน
5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม
และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วน
หนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดาเนินการในพันธกิจด้านนี้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิ ดประโยชน์จาเป็นต้องมี
ส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการ
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สนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง
โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่น ๆ ของสถาบัน และ 3)
ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองกลยุทธ์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. นโยบายและกลยุทธ์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
6. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้
สามารถดาเนิ นการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่ งทุนวิจัยและ
การจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากร
ที่จาเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ย่อยทั่วไป :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของสถาบัน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
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2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจาและนักวิจัย
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อ
เผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชน
เป้าหมายที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความสาคัญสาหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่
เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์
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ตัวบ่งชี้ย่อยทั่วไป :
1. มีร ะบบและกลไกสนั บ สนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผ ลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ย่อยเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและ
อนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)
เกณฑ์การประเมิน : (เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง)
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ครบ 5 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม
ตัวบ่งชี้ย่อย
เพิ่มเติม
เฉพาะกลุ่ม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
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ค าอธิ บายตั วบ่งชี้ : ปั จจัยส าคัญที่ ส่ งเสริมสนั บสนุนให้ เกิ ดการผลิ ตงานวิจัยหรื อ
งานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบัน
อุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทา
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้ น เงิ น ทุน วิจั ย หรืองานสร้างสรรค์ที่ส ถาบันได้รับจากแหล่ งทุนภายนอกยังเป็น
ตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้น
การวิจัย
เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ านวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ จ ากภายในและภายนอกสถาบั น
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จ านวนเงิน สนั บ สนุ น งานวิ จัย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ จ ากภายในและภายนอกสถาบั น ที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ านวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ จ ากภายในและภายนอกสถาบั น
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ :
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก x100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก x 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน
1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาใน
คณะวิชา
2. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน
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หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง
ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่
จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน
หรือหลั กฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่ว นเงินตามหลักฐาน
ที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
หลักการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่
สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ
หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย
เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้
การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม
การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณา
การเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของ
สถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิ บายตั วบ่งชี้ : การบริการทางวิชาการแก่สั งคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงกาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ
และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการ
ต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวบ่งชี้ย่อย :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
หมายเหตุ :
ตัวบ่งชี้ย่อยข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และ
ข้อ 3
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

66
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณ ภาพ
ที่สนองความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่าง
มีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3)
ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้ย่อย :
1. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
4. มีการนาผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ
5. มีการพัฒ นาความรู้ที่ได้จากการให้ บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และ
มีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู
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อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น
รากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหาร
จัดการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ย่อย :
1. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
2. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
หลักการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่
ในการกากับดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ให้มคี ุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
6. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010
7. เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
8. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
9. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544
ตัวบ่งชี้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ
7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
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7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ
สภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้นๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นา
ทีด่ ี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผล
การดาเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทาให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
ตัวบ่งชี้ย่อย :
1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจั ดการ ให้อานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริห ารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒ นาผู้ ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
7. สภาสถาบัน ประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูล
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนา
ให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การ
รวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดี
ยิ่งขึ้น
ตัวบ่งชี้ย่อย :
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit
Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)
5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิ บายตั วบ่งชี้ : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารและ
การตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถ
เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร
การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้า นของ
บุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
สถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
ตัวบ่งชี้ย่อย :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4. มี ก ารน าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศมาปรั บ ปรุ ง ระบบ
สารสนเทศ
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนด
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เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและ
ควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของ
ตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึงการเรียนรู้วิธีการ
ป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรง
ของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้
งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน
ตามกลยุทธ์หรือกลยุทธ์เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ย่อย :
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
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3. มีการประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งและจัด ล าดั บความเสี่ ยงที่ได้ จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2
4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หมายเหตุ :
คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปี
การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ
สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี
หลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น
1. มีการเสียชีวิตและถูกทาร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์
บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับ
เหตุการณ์ดังกล่าว
2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว Online เป็นต้น
3. สถาบั น หรื อ หน่ ว ยงานขาดสภาพคล่ อ งในด้า นการเงิ นจนท าให้ ต้อ งปิ ดหลั ก สู ต รหรื อ
ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามตั ว บ่ ง ชี้ ย่ อ ยหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง
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** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนน
การประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น
การไม่เข้าข่ายที่ทาให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่
1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อ
ลดผลกระทบสาหรับความเสี่ยงที่ทาให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดาเนินการตามแผน
2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน ) ของ
สถาบัน
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้
กาหนดไว้ล่วงหน้า
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
หลักการ
การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุ ดมศึกษา ไม่ว่าแหล่งเงินทุน
ของสถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สาหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ) หรือเงิน
รายได้ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบารุงการศึกษาต่างๆ ของนักศึกษา รายได้จาก
งานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหารสถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อน
ความต้องการใช้เงินเพื่อการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทาความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจานวน
นักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจานวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สาหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว
จาแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดาเนินการทั้งหมด
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้
หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหาร
จัดการด้านการเงิน ของสถาบั น ที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. แผนพัฒนาด้านการเงินระดับอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. แผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบัน
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

75
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
5. มาตรฐานแผนการปฏิบัติราชการของสานักงบประมาณ
6. รายงานงบประมาณแผ่นดิน (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) และเงินรายได้
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของ
การดาเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรร
งบประมาณและการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบ
การใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิ จ
โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้
ตัวบ่งชี้ย่อย :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีงบประมาณประจาปี ที่ส อดคล้ องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒ นา
สถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง
5. มีการนาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทาหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
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7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
หมายเหตุ :
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงิน
ของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดาเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้อง
จัดหาสาหรับการดาเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็น
เงิ น ทุ น ที่ ต้ อ งการใช้ ซึ่ ง จะเป็ น ความต้ อ งการเงิ น ทุ น ในระยะยาวเท่ า กั บเวลาที่ ส ถาบั น ใช้ ใ น
การดาเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกาหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก
หรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สิน
ทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดาเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการ
ผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
หลักการ
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualification
Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. ตัวบ่งชี้ย่อยหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. 2553 สานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ
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ดาเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
โดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสาเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน

ตัวบ่งชี้ย่อยทั่วไป :
1. มีร ะบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่ า และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็น
รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพเสนอต่อ สภาสถาบั น และส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาตาม
กาหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ใน CHE QA Online และ 3) การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน
5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
6. มีร ะบบสารสนเทศที่ให้ ข้อมู ล สนั บสนุ นการประกัน คุณภาพการศึ กษาภายในครบทั้ ง
9 องค์ประกอบคุณภาพ
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และ
มีกิจกรรมร่วมกัน
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9. มีแนวปฏิบั ติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่ว ยงานพัฒ นาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการ
มีการดาเนินการ
ดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ
1 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 หรือ 6
ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

ตอนที่ 3 คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
3.1 แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในเชิงธุรกิจ
เมื่อผู้ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆ ในลาดับขั้นตอนการผลิตหรือการดาเนินงานของ
องค์การ มีการประสานร่ ว มมือกัน ทุกฝ่ ายทุกแผนก ทางานเพื่อให้ ได้สิ นค้าหรือบริการที่มีคุณค่า
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ก็เท่ากับได้ดาเนินการในแนวคิดของการจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในเรื่ อ งการจั ด การห่ ว งโซ่ แ ห่ ง คุ ณ ค่ า หั ว ข้ อที่ ค วรศึ ก ษาจะประกอบด้ ว ย
ความหมายของห่วงโซ่แห่งคุณค่า เป้าหมายของการจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า ข้อกาหนดที่จะทาให้
การจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่าประสบความสาเร็จ ประโยชน์ของการจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า และ
อุปสรรคต่อความสาเร็จของการจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า
ความหมายของห่วงโซ่แห่งคุณค่า (What is Value Chain Management?)
ในสภาวะที่มีการแข่งขันกันทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ผู้บริโภค หรือลูกค้าจะมีโอกาสเลือก
ซื้อสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุด หรือให้คุณค่า (Value) กับตนมากที่สุด ธุรกิจทั้งหลายจึงต้องพยายาม
เสนอสินค้า หรือบริการที่มีคุณค่าที่เป็นที่ต้องใจลูกค้ามากที่สุดเหนือกว่าคู่แข่งขัน เพื่อจะได้สามารถ
ขยายสินค้าหรือบริการให้ได้คาว่า “คุณค่า” อาจหมายถึง รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ รูปแบบ
ประโยชน์ ใช้ส อย และคุณค่าอื่ น ๆ ที่ทาให้ลู กค้าพอใจและเต็มใจที่จะซื้อ ส่ ว นคาว่า “ห่ ว งโซ่แห่ ง
คุณค่า” (Value Chain) หมายถึง กิจกรรมหรืองานทั้งหลายขององค์การในทุกขั้นตอนที่ทาให้เพิ่ม
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คุณค่าแก่สินค้าหรือบริการ เริ่มตั้งแต่การนาเข้าวัตถุดิบจนถึงการส่งมอบสินค้าหรือบริการนั้นถึงมือ
ผู้บริโภคหรือผู้ใช้
แนวคิดในเรื่องห่วงโซ่แห่งคุณค่าจากหนังสือชื่อ Competitive Advantage: Creating
and Sustaining Superior Performance ของ Michael Porter ตีพิมพ์ในปี 1985 Porter
เสนอแนะให้ผู้บริหารองค์การได้ทาความเข้าใจในขั้นตอนก่อนหลังของกิจกรรมต่างๆ ในองค์การ ใน
การเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ทาการผลิต และ Porter ได้มุ่งประเด็นการสร้างความสามารถ
การแข่งขันทางธุรกิจด้วยการวิเคราะห์คุณค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม (Porter, 1985)
ดังนั้น ห่วงโซ่คุณค่าจึงเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เน้น
สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ (Value-Creating Activities) ซึ่งประเด็นหลักคือการที่ทุกกิจกรรมมี
การเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Porter ยังให้ความสาคัญ
กับการวางกรอบห่วงโซ่คุณค่าให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมได้มี
รูปแบบและสัดส่วนความเข้มข้นแต่ละกิจกรรมไม่เหมือนกัน ซึ่ง Porter ได้จาแนกประเภทกิจกรรม
ห่วงโซ่คุณค่าเป็นกิจกรรมหลัก (Primary Activities) กับกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)
ดังนี้
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) คือ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การสร้างคุณค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้า ประกอบด้วย
1. โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับสินค้า
หรือวัตถุดิบจากผู้ส่งมอบ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดเก็บเพื่อรอส่งต่อให้กับกระบวนการแปรรูปในสาย
การผลิต โดยเฉพาะการรวบรวมชิ้นส่วนหรือสินค้าจากผู้ส่งมอบ (Supplier) เพื่อจัดส่งไปยังโรงงาน
ผู้ผลิตหลั ก (Maker) เพื่อให้เกิดต้นทุนต่าสุ ด ซึ่งปัจจัยต้นทุนประกอบด้วยปริมาณสินค้าคงคลั ง
ประสิทธิภาพการรับของและระยะทางขนส่งทั้งขาไปและกลับ ซึ่งรูปแบบการจัดส่งอาจจาแนกเป็น
การส่งตรงไปที่โรงประกอบเลยหรือส่งไปที่จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Dock) เพื่อรวบรวมแล้วค่อย
กระจายส่งอีกที ซึ่งการรวบรวมเพื่อขนส่งอาจเป็นสัปดาห์ละครั้งหรือมากกว่า 1 ครั้งในแต่ละวันขึ้นอยู่
กับปริมาณการจัดส่ง โดยราว 50% จะมีการส่งเป็นรายวันและส่วนที่เหลือจะจัดส่งเป็นบางครั้งคราว
หรือตามคาสั่งซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณอุปสงค์และตารางการผลิต
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โดยทั่วไปจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าจะถูกใช้สาหรับสินค้าที่มีช่วงเวลาในการส่งมอบสั้น ซึ่ง
มีคาสั่งซื้อแต่ละครั้งด้วยปริมาณมาก โดยมุ่งการเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้าให้เกิดขึ้นเท่าที่จาเป็น
ดังนั้นสินค้าที่ส่งมอบจากผู้ผลิตจึงไม่ถูกจัดเก็บในคลังสินค้าเหมือนแนวทางแบบเดิมที่มีการสต็อก
ล่วงหน้าแต่จะเคลื่อนย้ายไปยังรถบรรทุกจัดส่งสินค้า (Outbound Truck) เพื่อเตรียมจัดส่ง ทาให้
สามารถลดต้นทุนจัดเก็บสต็อก (Inventory Cost) ต้นทุนการขนถ่าย (Handling Costs) และ
ช่วงเวลานาในการส่งมอบสินค้า ซึ่งผลลัพธ์ดังกล่าวได้ส่งผลต่อการตั้งราคาสินค้าที่ต่ากว่าคู่แข่งขันและ
สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Provider)
ได้มีบทบาทสนับสนุนการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการที่มีธุรกรรมกับคู่ค้าหลายรายโดยรับของจาก
ผู้ส่งมอบหลายรายและบรรทุกของแบบเต็มเที่ยวรถบรรทุก(Full Truckload) เรียกว่า ระบบ Milk
Run ซึ่งหลักการพื้นฐานของระบบ Milk Run คือ การส่งรถไปรับชิ้นส่วนจากผู้ส่งมอบชิ้ นส่วนหลาย
รายแล้วนามาส่งที่โรงงานประกอบ และในขณะที่เริ่มวิ่งเที่ยวต่อไปจะต้องนาบรรจุภัณฑ์เปล่าจาก
โรงงานประกอบไปส่งคืนให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อนามา ใช้หมุนเวียนอีกครั้ง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของระบบ
Milk Run จึงมุ่งให้เกิดการขนส่งชิ้นงานในปริมาณน้อยแต่หลายเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า โดยแนวคิด
ดังกล่าวเกิดจากระบบส่งนมในสหรัฐอเมริกาซึ่งทุกเช้าของแต่ละวันจะมีคนนาขวดนมเปล่ามาวางไว้
หน้าบ้านและรถส่งนมจะนานมมาสับเปลี่ยนกับขวดเปล่าไปเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์จัดตารางเวลาและ
เส้นทางรถบรรทุก นั่นคือ การกาหนดให้รถบรรทุกวิ่งรับสินค้าจากผู้ส่ งมอบแล้วนามาส่งให้กับ
โรงงานผลิตให้ตรงตามเวลาภายในวันเดียวกัน ดังนั้นรถบรรทุกจะถูกกาหนดให้ไปรับชิ้นส่วนจาก
ผู้ส่งมอบทุกรายและจัดส่งมาที่โรงงานได้มากกว่าวันละ 1 เที่ยว ซึ่งการจัดระบบ Milk Run ให้มี
ประสิทธิภาพจะต้องจัดตารางเวลาและเส้นทางให้รถบรรทุก วิ่งรับสินค้าแบบวงแหวนแล้วจัดลาดับว่า
รถบรรทุกจะไปรับสินค้าจากผู้ส่งมอบรายใดก่อน แต่การจัดตารางเวลาและเส้นทางเดินรถแบบที่ว่านี้
จะทาให้เกิดการทางานได้อย่างยืดหยุ่น ดังเช่น เมื่อรถบรรทุกที่วิ่งรับสินค้าตามเส้นทางวงในเกิดเหตุ
ขัดข้องก็สามารถให้รถบรรทุกที่วิ่งอยู่วงนอกเข้ามารับสินค้าแทนได้
2. การปฏิบัติการ (Operations) เป็นกิจกรรมเคลื่อนย้ายทรัพยากรเข้าสู่กระบวนการ
แปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์หรืออาจเรียกว่ากิจกรรมการผลิต ดังเช่น การประกอบชิ้นส่วน
การหีบห่อผลิตภัณฑ์ (Packaging) ส่วนตัวอย่างกระบวนการปฏิบัติการในธุรกิจบริการ เช่น การออก
ตั๋วเครื่องบิน การรับจองห้องพัก การห่อปกหนังสือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงกระบวนการนา
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยเฉพาะวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษแข็ง , พลาสติก,
กระป๋ องอลู มิเนีย ม, แบตเตอรี่ รถยนต์ เป็นต้น ซึ่งทาให้ ส ามารถลดขยะและปริมาณการใช้
พลังงาน รวมทั้งคานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและพนักงานด้วย
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3. โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) เมื่อกระบวนการแปรรูปดาเนินการ
เสร็จสิ้นก็จะมีการส่งมอบหรือการกระจายสินค้าไปสู่ตัวแทนจาหน่าย ดังเช่น ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ซึ่ง
การกระจายสินค้าประกอบด้วยสองเส้นทางหลักคือจากโรงงานถึงคลังเก็บสินค้าหรือศูนย์กระจาย
สินค้า (Distribution Center) และหลังจากนั้นจะส่งต่อไปยังผู้จัดจาหน่าย แต่สิ่งที่แตกต่างระหว่าง
โลจิสติกส์ขาเข้าและขาออก คือ การส่งสินค้าออกไม่ใช่รูปแบบทันเวลาพอดี (Just in Time) หรือ
ตามความต้องการลูกค้าโดยที่รถส่วนใหญ่จะถูกจอดไว้ในลานจอดรถ คือรถที่รอการสั่งซื้อจากตัวแทน
จาหน่าย ส่วนรถที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้วจะจอดรอที่จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า ซึ่งต้องส่งมอบให้ลูกค้าเร็วที่สุด
และราว 15% ของรถที่อยู่ในลานจอดจะถูกส่งไปที่ลานจอดใกล้เคียงเพื่อส่งต่อให้ทางตัวแทนจาหน่าย
ต่อไป
3. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) จะให้ความสาคัญกับการจาแนก
ความต้องการลูกค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้า
4. การบริ ก าร (Service)
คื อ กิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง การขาย เช่ น การติ ด ตั้ ง
การฝึกอบรมให้ลูกค้า และการบารุงรักษา
กิจกรรมที่สนับสนุนให้การดาเนินกิจกรรมหลักเกิดประสิทธิ ภาพ (Support
Activities) ประกอบด้วย
1. โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Firm Infrastructure) คือ ระบบสนับสนุน
การดาเนินกิจกรรมขององค์กร เช่น การเงิน การบริหารสานักงาน การวางแผนและควบคุม เป็นต้น
2. การจัดหาจัดซื้อ (Procurement) ประกอบด้วย กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดหา
ปัจจัยทรัพยากรสาหรับการดาเนินงานตลอดจนการเจรจากับคู่ค้าเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักร
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) กิจกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ประกอบด้ ว ยการสรรหาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสม การพัฒนา การฝึกอบรม การประเมินผลงานและการจ่ายค่าตอบแทน จากผลการสารวจ
เมื่อไม่นานมานี้ วอลมาร์ท (Wal-Mart) จัดเป็นหนึ่งใน 100 องค์กรยอดเยี่ยมของสหรัฐอเมริกา โดย
พนักงานของวอลมาร์ท จะได้รับค่าจ้างและสวัสดิการระดับที่แข่งขันกับองค์กรชั้นนาได้ นอกจากนี้ยัง
เสนอรางวัลและผลตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานประจาและพนักงานชั่วคราว เช่น การปันผล, หุ้น,
วันหยุดพักร้อน, ค่าจ้างในวันหยุด , การให้คาปรึกษา, และทุนการศึกษา ดังนั้นเมื่อ Wal-Mart
ต้องการรับพนักงานใหม่จะใช้ระบบสรรหาพนักงานด้วยการรวบรวมรายชื่อผู้สมัครไว้ด้วยกัน ซึ่ง
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ระบบนี้จะเผยแพร่สู่สาธารณะและยังเปิดโอกาสให้กับผู้สมัครทุกคน ซึ่งทาให้วอลมาร์ทเป็นที่รู้จัก
ในวงกว้าง
4. เทคโนโลยี (Technology) กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยใน
การเพิ่มคุณค่าให้สินค้าและบริการหรือกระบวนการผลิต ปัจจุบันผู้ค้าปลีกและผู้ส่งมอบรายใหญ่หลาย
รายได้มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างกันด้วยเทคนิค การวางแผนร่วมกัน เพื่อการพยากรณ์และเติม
เต็ม (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment หรือ CPFR) เป็นแนวทางแบบ
องค์รวม (Holistic Approach) สาหรับการบริหารห่วงโซ่อุปทานระหว่างเครือข่ายคู่ค้าด้วยระบบ
สารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างลูกค้า โดยทั่วไปผู้ค้าปลีกได้มุ่งความมีส่วนร่วมหรือปฏิสัมพันธ์กับ
ลูกค้ารายบุคคลและศึกษาพฤติกรรมลูกค้าด้วยข้อมูลที่จัดเก็บจากระบบ POS นอกจากนี้ทาง
ผู้ค้าปลีกยังศึกษาข้อมูลผู้ผลิตที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอและแผนทางการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์
เหล่านั้น แต่ส าหรั บมุมมองทางผู้ผ ลิตจะศึกษา/จาแนกผู้ค้าปลีกและแผนการจัดวางสินค้าของ
ผู้ค้าปลีก รวมทั้งติดตามกิจกรรมผู้บริโภค (Consumer Activity) ด้วยข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจึง
ทาให้ผู้ค้าสามารถปรับปรุงการวางแผนอุปสงค์ (Demand Planning) ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
การร่วมพยากรณ์อุปสงค์ผู้บริโภคด้วยข้อมูล ณ. จุดขาย (Point of Sales) ข้อมูลอุปสงค์เหล่านี้ได้
ถูกใช้เป็นสาหรับวางแผนกิจกรรรมภายในที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบูรณาการห่วงโซ่คุณค่า
(Value-Chain Integration) ที่ส่งผลต่อการลดความผันผวนในห่วงโซ่อุปทาน
ซึ่ ง กิ จ กรรมหลั ก ข้ า งต้ น จะท างานประสานงานกั น ได้ ดี จ นก่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า ได้ นั้ น
จะต้องอาศัยกิจกรรมสนับสนุนทั้ง 4 กิจกรรม และนอกจากกิจกรรมสนับสนุนจะทาหน้าที่สนับสนุน
กิจกรรมหลักแล้ว กิจกรรมสนับสนุนยังจะต้องทาหน้าที่สนับสนุนซึ่งกันและกันอีกด้วย และจะเห็น
ได้ว่า ระบบสารสนเทศจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในห่วงโซ่คุณค่าในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะ
นามาใช้ในการวางแผน การดาเนินงาน การตัดสินใจ และการควบคุม โดยจะต้องทาหน้าที่สนับสนุน
เชื่อมต่อกิจกรรมในทุกๆ องค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่า เป็นการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
ขององค์กรเป็นอย่างดี
การจั ดการห่ว งโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain Management) จึงหมายถึง
กระบวนการจั ด การกิ จ กรรมหรื อ งานทั้ ง หลายขององค์ ก ารตามล าดั บ ขั้ น ตอนการผลิ ต หรื อ
การดาเนินงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการนั้น การจัดการห่วงโซ่
แห่งคุณค่าจึงแตกต่างกับการจัดการห่วงโซ่แห่งอุปทาน (Supply Chain Management) ซึ่งมุ่งเน้น
ประสิทธิผลเฉพาะการจัดการกิจกรรมหรืองานในการนาเข้าวัตถุดิบหรือทรัพยากรขององค์การ แต่
การจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่ามุ่งเน้นทั้งการนาเข้าวัตถุดิบและการส่งออกสินค้าหรือบริการที่ผลิตเสร็จ
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แล้ ว ในด้า นของเป้ าหมายของการจั ดการก็ มีค วามแตกต่า งกัน การจั ดการห่ ว งโซ่แ ห่ ง อุปทานมี
เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลิตภาพ แต่การจัดการห่วงโซ่แห่งอุปทานเน้นเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสาคัญ
เป้าหมายของการจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Goal of Value Chain Management)
ผู้ที่มีความสาคัญที่สุดที่แท้จริงในขั้นตอนต่างๆ ของห่วงโซ่แห่งคุณค่า หาใช่ผู้จาหน่ายวัตถุดิบ
(Suppliers) ที่มีอิทธิพลต่อราคาและคุณภาพของวัตถุดิบ หรือผู้ผลิต (Manufacturer) ซึ่งเป็น
ผู้ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นสินค้าหรือบริการ หรือผู้จัดจาหน่าย (Distributor) ซึ่งเป็นผู้ให้ความ
สะดวกนาเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า แต่ในการจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่าผู้ทรงอิทธิพลที่สุด คือ
ลูกค้าหรือผู้ที่ซื้อสินค้านั่นเอง ลูกค้าเป็นผู้กาหนดคุณค่าของสินค้าหรือบริการจากความต้องการของ
ตน โดยผู้บริหารองค์การธุรกิจมีหน้าที่ต้องดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างและเสนอสินค้าหรือบริการ
ให้มีคุณค่าตามที่ลูกค้ากาหนด
ดังนั้น เป้าหมายของการจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า คือ การสร้างกลยุทธ์ของห่วงโซ่แห่งคุณค่า
เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณค่าเท่ากับหรือเหนือกว่าความต้องการของลูกค้า กลยุทธ์การจัดการ
จึงเป็นการประสานและจัดการให้ผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมของขั้นตอนต่างๆ ในห่วงโซ่ ร่วมกันเป็น
ทีมงานที่จ ะเพิ่มคุณค่าของสิน ค้าหรือบริการในแต่ล ะขั้นตอน เช่น ในขั้นตอนการประกอบสินค้า
ก็จ ะต้องประกอบให้ เร็ว ขึ้น ข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ก็จะต้องมีความละเอียดถูกต้องมากขึ้น ฝ่ าย
การตลาดก็ควรต้องให้บริการดูแลลูกค้าดีขึ้น ฯลฯ เมื่อทุกขั้นตอนในห่วงโซ่สามารถเพิ่ มคุณค่าในงาน
ของตนก็จะไปเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้ามากขึ้น สามารถขาย
สินค้าได้มากขึ้น ธุรกิจนั้นมีกาไรมากขึ้นก็จะย้อนกลับมาเป็นผลประโยชน์หรือเป็นค่าตอบแทนกับ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายมากขึ้นด้วย กล่าวคือ ทุกฝ่ายทุกคนที่เกี่ยวข้องในการจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า
จะได้ประโยชน์โดยทั่วหน้ากัน
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ข้อกาหนดในการจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Requirements for Value Chain Management)
องค์การธุรกิจที่จะสามารถจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่าให้ประสบความสาเร็จจะต้องมีการดาเนิน
กลยุทธ์ที่เรียกว่า แบบจาลองทางธุรกิจ (Business Model) 6 ประการ (Porter, 1990) ได้แก่
1. มีการประสานงานและร่วมมือช่วยเหลือกัน (Coordination and Collaboration) ใน
ระหว่างกิจ กรรมและบุ คคลที่รั บผิ ดชอบกิจกรรมทั้งหมดตลอดทุกห่ วงโซ่แห่งคุณค่าของบริษัท มี
การปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างทั่วถึง
2. มีการลงทุนในเทคโนโลยี (Technology Investment) โดยเฉพาะในเทคโนโลยีข้อมูล
ข่าวสารที่เน้นการให้ความรู้และความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแก่ลูกค้า เช่น มี Web Site ของ
บริษัทที่ให้ลูกค้าได้ทราบรายละเอียดของสินค้าและวิธีการใช้สินค้า ลงทุนใน Software ต่างๆ เช่น
ด้านการเงิน การตลาด การจัดการ รวมทั้งการใช้การติดต่อทาง Internet กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ทั้งหลาย
3. มีการเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ ในองค์การ (Organizational Processes) เพื่อให้
การด าเนิ น งานขององค์ ก ารตามห่ ว งโซ่ แ ห่ ง คุ ณ ค่ า ประสบความส าเร็ จ ซึ่ ง อาจต้ อ งยกเลิ ก หรื อ
เปลี่ยนแปลงสายการปฏิบัติงานที่เคยปฏิบัติมาเป็นรูปแบบใหม่ ผู้บริหารองค์การจะต้องตรวจสอบว่า
องค์การมีความสามารถหลัก (Core Competencies) ซึ่งได้แก่ ทักษะ ความสามารถ และทรัพยากร
ในเรื่องใด จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์โดยไปเพิ่มคุณค่า (Value Added) ในส่วนไหนของสายโซ่แห่ง
คุณค่า กิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์ต่อการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการหากสามารถตัดออกได้ก็ควร
ตัดออกไป
กระบวนการขององค์การที่จะมีลักษณะเอื้อต่อการเพิ่มคุณค่าของห่วงโซ่แห่งคุณค่า ควร
ประกอบด้วย
3.1 ความสามารถในการพยากรณ์อุปสงค์ของลูกค้า เพื่อที่องค์การธุรกิจจะได้เตรียมการ
ในเรื่องการผลิตและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้อง
3.2 กาหนดกิจ กรรมที่จะต้องร่ว มกันปฏิบัติในระหว่างฝ่ ายต่างๆ ในสายห่ ว งโซ่ เช่น
บริ ษัทผู้ผ ลิตสิน ค้าส่งพนั กงานไปประจาอยู่กั บบริษัทที่เป็นลูกค้า เพื่อประสานงานหรือร่วมแก้ไข
ปั ญ หาต่ า งๆ กั บ บริ ษั ท ลู ก ค้ า ในขณะเดี ย วกั น ก็ ข อตั ว พนั ก งานของบริ ษั ท ที่ เ ป็ น ผู้ ข ายวั ต ถุ ดิ บ
(Supplier) มาประจาที่บริษัทเพื่อประสานงานในทานองเดียวกัน
3.3 ต้องกาหนดมาตรการวัดและประเมินผลใหม่ ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่ เพื่ อให้
สามารถร่วมกันเพิ่มคุณค่าให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณค่าตรงกับหรือเหนือกว่าที่ลูกค้าต้องการ
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ประโยชน์ของการจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Benefits of Value Chain Management)
การประสานงานและดาเนินการให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือกันของฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองค์การตามสายห่วงโซ่แห่งคุณค่าเป็นเรื่องที่ทาได้ไม่ยากนัก แม้องค์การธุรกิจจะต้องใช้
เวลาพลังงาน และทรัพยากรต่างๆ จานวนมาก แต่ธุรกิจทั้งหลายก็กระตือรือร้นที่จะนาการจัดการห่วง
โซ่แห่งคุณค่าไปใช้ในองค์การของตน เนื่องจากการจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่าจะก่อให้เกิ ดประโยชน์
หลายประการ
จากการสารวจบรรดาโรงงานที่นาการจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่าไปใช้ ในเรื่องประโยชน์ที่ได้รับ
จากการจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า พบว่า ประโยชน์ในเรื่อง “คุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าดีขึ้น ”
(Improved Customer Service) ได้รับการตอบรับมากที่สุด (44%) ทั้งนี้เป็นผลจากการประสานให้
ทุกกิจกรรมในสายห่วงโซ่แห่งคุณค่าทุกกิจกรรมร่วมกันเพิ่มคุณค่าในสินค้าหรือบริการ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดนั่นเอง
ส่ ว นประโยชน์ อื่ น ๆ จากค าตอบของโรงงานที่ ใ ช้ ก ารจั ด การห่ ว งโซ่ แ ห่ ง คุ ณ ค่ า ได้ แ ก่
“การประหยัดต้นทุน” (Cost Saving) 40% “คุณภาพผลิตภัณฑ์สูงขึ้น” (Improved Quality) 39%
“การลดจานวนสินค้าคงคลัง” (Inventory Reductions) 35% ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ที่ทาให้องค์การ
ธุรกิจสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายลง เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงาน และเพิ่ม
คุณค่าสินค้าหรือบริการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น และนาไปสู่ความสามารถและ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
3.2 แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในเชิงอุดมศึกษา
การจั ด การห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า นั บ ว่ า เป็ น แนวคิ ด ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก ารทุ ก ประเภท
ที่ต้องการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในองค์การ ดังนั้นนักวิชาการทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะอุดมศึกษา
(Higher Education: HE) ได้คานึงประโยชน์ดังกล่าวจึงได้มีการศึกษา และประยุกต์ใช้กับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งระดับสถาบัน หลักสูตร และหน้าที่ต่างๆ
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Grove et al (1997) ได้ดาเนินการประยุกต์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าจากแนวธุรกิจของ
Porter สู่อุดมศึกษาโดยได้ทาการแบ่งกิจกรรมเป็น 3 กิจกรรม จากแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าเดิมซึ่งมี 2
กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กิจกรรมรอง (Secondary)
1. โครงสร้างพื้นฐาน (University Infrastructure)
2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
3. การบริการวิชาการแก่นิสิต/นักศึกษา (Academic support service)
4. สหภาพนิสิต/นักศึกษา หรือชมรม/สมาคมศิษย์เก่า (Students Union)
5. สิ่งอานวยความสะดวกแก่นิสิต/นักศึกษา (Student Accommodation)
6. การจัดการคณะและภาควิชาต่างๆ (Department Management)
กิจกรรมกลาง (Intermediate)
1. การให้คาปรึกษาด้านการเรียนการสอน (Teaching Consultancy)
2. การให้คาปรึกษาด้านการวิจัย (Research Consultancy)
3. การวิจัยและการพัฒนา (Research and Development)
กิจกรรมหลัก (Primary)
1. การเรียนการสอน (Teaching Stream) ประกอบด้วยการสรรหาผู้เรียน (การแนะ
แนว) รูปแบบการเรียนการสอน
2. การวิจัย (Research Stream) ประกอบด้วย หัวขอและโครงการวิจัย ทุนการวิจัย
การดาเนินการวิจัย การสื่อสารภายนอกและการตลาด
ต่อ มา Hutaibat (2011) ได้ ทาการศึ ก ษาและประยุ ก ต์แ นวคิด ห่ ว งโซ่ คุ ณค่ า ของ
สถาบันอุดมศึกษาจาก Grove, et al. (1997) ได้ดาเนินการศึกษาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าในเชิงกล
ยุ ท ธ์ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาโดยโมเดลดั ง กล่ า วจะช่ ว ยสนั บ สนุ น ต่ อ การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ และ
การจัดการต้นทุนให้กับสถาบันโดยการศึกษาได้ทาการศึกษาด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Method) ด้วยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งโมเดลดังกล่าวเป็นลักษณะเชิงทั่วไป (Generic
Model) ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้กับสาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ได้ โดยกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยสัมพันธ์
กันจนก่อให้เกิดคุณค่าหรือการสร้างคุณค่า (Value Creation) ได้ถูกแบ่งเป็น 2 ด้านหลักคือ ด้าน
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สนับสนุน (Support) และด้านหลัก (Primary) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบคุณค่าแก่สังคม โดย
รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ มีดังต่อไปนี้
กิจกรรมสนับสนุน (Support)
1. โครงสร้างพื้นฐาน (University Infrastructure)
2. การบริการวิชาการแก่นิสิต/นักศึกษา (Academic Support Service/ Student
Services)
3. การบริหารและบริหารแบบมืออาชีพ (Administration/ Professional Service)
4. พนักงานส่วนสนับสนุนด้านวิชาการ (Academic Staff Support)
5. การจัดการคณะและภาควิชาต่างๆ
กิจกรรมหลัก (Primary)
1. การสรรหาเชิงวิชาการ (Academic Recruitment) ซึ่งประกอบด้วย
1.1 การเรี ย นการสอน อาทิ การเตรีย มการสอน การจั ดการการเรี ยนการสอน
การประเมินผลการเรียนการสอน และการเชื่อมโยงการเรียนกาสอนกับอาชีพ
1.2 การวิ จั ย อาทิ หั ว ข้อ การวิ จัย ทุ น การวิ จั ย การด าเนิ น การวิ จั ย การตี พิ ม พ์
ผลงานวิจัย
2. การสรรหาเชิงนักศึกษา (Student Recruitment) ซึ่งประกอบด้วย
2.1 การเรียน อาทิ การติวและการให้คาแนะนา การเชื่อมโยงการเรียนกับการทา
วิจัย และการประเมินผลด้วยการสอบ
นอกจาก Grove และ Hutaibat แล้ว Gabriel, E. (2005) ยังได้ทาการศึกษาห่วงโซ่
คุณค่าในเชิงการให้บริการ (Service Sector) โดยทาการปรับให้สอดคล้องกับบริบทของอุดมศึกษา
(HE Sector) โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรมใหญ่ดังนี้
กิจกรรมสนับสนุน (Supporting services)
1. การสรรหาอย่างมืออาชีพ
2. เครื่องมือทันสมัย และโครงสร้างพื้นฐาน
3. ห้องสมุด กับหนังสือ/ตาราที่เกี่ยวข้อง
4. การบริการหลังการขาย
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กิจกรรมหลัก (Primary Activities)
1. การออกแบบหลักสูตร
2. ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่างๆ
3. การจัดการ
4. จิตสานึกแห่งการเรียนรู้
5. การแข่งขันการให้บริการ
นอกจาก Grove Hutaibat และ Gabriel แล้วยังพบว่ามีนักวิชาการในต่างประเทศที่
สนใจที่ศึกษาห่วงโซ่คุณค่าอีกคนก็คือ Merwe & Cronje (2004) แต่ได้นาเสนอโมเดลในเชิงกว้างกว่า
2 คน แรกคือ เสนอแนวคิดในเชิงการศึกษาทั่วๆไปซึ่งได้ทาการศึกษาห่วงโซ่คุณค่าในเชิงโมเดลทาง
การศึกษาโดยพรรณนาองค์ประกอบทางการศึกษาที่ แตกต่างกัน และความสัมพันธ์กันในกิจกรรมแต่
ละกิจกรรม โดยการศึกษานี้ได้ทาการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรมใหญ่ในระดับสถาบัน คือ
กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)
1. โครงสร้างพื้นฐาน
2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. เทคโนโลยี (ระบบนักเรียน)
4. การจัดซื้อ
กิจกรรมหลัก (Primary Activities)
1. การลงทะเบียน
2. การนาเสนอหลักสูตร
3. การสนับสนุนวิชาการแก่นิสิต/นักศึกษา
4. การประเมินผล
นอกจากนี้ยังพบว่า Merwe & Cronje ยังได้ทาการนาเสนอด้วยการวิเคราะห์ในระดับ
หลักสูตรอีกด้วยโดยทาการแบ่งกิจกรรมเป็น 2 กิจกกรมใหญ่คือ
กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)
1. โครงสร้างพื้นฐาน
2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. เทคโนโลยี (ระบบนักเรียน)
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4. การจัดซื้อ
กิจกรรมหลัก (Primary Activities)
1. การวิจัย
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การผลิต (การเรียนการสอน)
4. การกระจายและการถ่ ายทอด (การบริการวิ ช าการแก่ สั ง คม และการทานุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม)
ส่ ว นการศึ ก ษาแนวคิ ด ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของอุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทย พบว่ า
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ได้ น าไปใช้ ใ นการประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
การวางแผนกลยุทธ์ของสาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550) นาห่วงโซ่คุณค่าเพื่อการนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย โดยมี
การนาเสนอในเชิงกลยุทธ์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2548-2551 โดยแบ่งภารกิจเป็น 2 ภารกิจใหญ่ ดังนี้
ภารกิจสนับสนุน
1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และรักษามาตรฐานการประเมิ นและรายงานผลให้
มีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย
4. การพัฒนาระบบการเงิน บัญชีและงบประมาณและการพัสดุ
5. การพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้
6. การพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
ภารกิจหลัก
1. พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
2. ระบบการพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง
3. ระบบการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

91
4. การสร้างและพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนาไปใช้ประโยชน์
5. ระบบบริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ทางสังคมและพาณิชย์
6. ระบบงานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และการตลาด
ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2551) ก็ได้นาแนวคิดห่วงโซ่คุณค่ามาใช้เช่นกัน การ
พิจารณาห่วงโซ่แห่งคุณค่ า (Value Chain) ของมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการอย่างครอบคลุมทั้ง
กระบวนการหลัก (Core Process) กระบวนการสนับสนุน (Support Process) และกระบวนการ
ทางธุรกิจ (Business Process)
จากการประยุกต์แนวคิดห่วงโซ่ของอุดมศึกษาในต่างประเทศ และสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย จึงทาให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการสังเคราะห์โดยนาแนวคิดห่วงโซ่คุณค่ามาประยุกต์กับ
การศึกษาการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์การสร้างของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งผู้วิจัยสามารถแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรมใหญ่ คือ
กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) เช่น ผู้บริหาร อาจารย์ประจา รวมถึง
เจ้าหน้าที่ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รปด.) มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม/ การ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของกิจการนิสิต ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด./ ระบบ
สารสนเทศของหลั กสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ส นใจภายนอก/ การจัดอาคารสถานที่
ห้ องเรี ย น ห้ องสมุด สื่ อการเรี ย นการสอน ห้ องประชุ ม และอื่นๆ ได้ คานึ งถึง ประโยชน์ผู้ เรีย นใน
หลักสูตร รปด./ การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้คานึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียนในหลักสู ตร รปด./ ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อเรียนใน
หลักสูตร รปด./ กระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่วไปของหลักสูตร รปด./ ทุนด้านข้อมูล และ
ทุนด้านองค์การ
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) เช่น รูปแบบ (ระบบ กลไก และกระบวนการ) การ
บริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก/ การทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก/ การเรียนการสอนของหลัก
รปด.เหมาะสมกับผู้เรียน และมีความทันสมัย / การวิจัยในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน/ การ
บริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน/ การทานุ
บ ารุ งศิล ปะและวัฒ นธรรมในหลั กสู ต ร รปด.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้ เรี ยน/ กระบวนการ
นวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตร รปด./ กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมและ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด. และทุนทางด้านบุคคล

92
ตารางที่ 1 การสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าของสถาบันอุดมศึกษา
แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
กิจกรรมหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา
Groves, et al.
1. การเรียนการสอน
(1997)
ประกอบด้วยการสรร
หาผู้เรียน (การแนะ
แนว) รูปแบบการเรียน
การสอน
2. การวิจัย
ประกอบด้วย หัวข้อ
และโครงการวิจัย ทุน
การวิจัย การ
ดาเนินการวิจัย การ
สื่อสารภายนอกและ
การตลาด

Hutaibat (2011)

1. การสรรหาเชิง
วิชาการ
การสรรหาเชิง
นักศึกษา

กิจกรรมขั้นกลาง/
กิจกรรมทางธุรกิจ
1. การให้คาปรึกษา
ด้านการเรียนการสอน
2. การให้คาปรึกษา
ด้านการวิจัย
3. การวิจัยและการ
พัฒนา

กิจกรรมสนับสนุน
1. โครงสร้างพื้นฐาน
2. การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
3. การบริการวิชาการ
แก่นิสิต/นักศึกษา
4. สหภาพนิสิต/
นักศึกษา หรือชมรม/
สมาคมศิษย์
5. สิ่งอานวยความ
สะดวกแก่นิสิต/
นักศึกษา
6. การจัดการคณะและ
ภาควิชาต่างๆ
1. โครงสร้างพื้นฐาน
2. การบริการวิชาการ
แก่นิสิต/นักศึกษา
3. การบริหารและ
บริหารแบบมืออาชีพ
4. พนักงานส่วน
สนับสนุน
ด้านวิชาการ
5. การจัดการคณะและ
ภาควิชาต่างๆ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
กิจกรรมหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา
Merwe & Cronje
1. การวิจัย
(2004)
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การผลิต (การเรียน
การสอน)
4. การกระจายและกา
ถ่ายทอด (การบริการ
วิชาการแก่สังคม และ
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม)
Grabriel (2005)
1. การลงทะเบียน
2. การนาเสนอ
หลักสูตร
3. การสนับสนุน
วิชาการแก่นิสิต/
นักศึกษา
4. การประเมินผล

กิจกรรมขั้นกลาง/
กิจกรรมทางธุรกิจ

กิจกรรมสนับสนุน
1. โครงสร้างพื้นฐาน
2. การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
3. เทคโนโลยี (ระบบ
นักเรียน)
4. การจัดซื้อ

1. การสรรหาอย่างมือ
อาชีพ
2. เครื่องมือทันสมัย
และโครงสร้างพื้นฐาน
3. ห้องสมุด กับ
หนังสือ/ตาราที่
เกี่ยวข้อง
4. การบริการหลังการ
ขาย
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
กิจกรรมหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1. พัฒนาระบบการ
(2550)
บริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
2. ระบบการพัฒนา
บุคลากรและนักวิจัยที่
มีคุณภาพสูง
3. ระบบการบริหาร
งานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ
4. การสร้างและพัฒนา
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และนาไปใช้ประโยชน์
5. ระบบบริการ
วิชาการและถ่ายทอด
นวัตกรรมเพื่อ
ประโยชน์ทางสังคม
และพาณิชย์
6. ระบบงานวิเทศ
สัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ และ
การตลาด

กิจกรรมขั้นกลาง/
กิจกรรมทางธุรกิจ

กิจกรรมสนับสนุน
1. การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ และ
รักษามาตรฐานการ
ประเมินและรายงานผล
ให้มีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
3. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย
4. การพัฒนาระบบ
การเงิน บัญชีและ
งบประมาณและการ
พัสดุ
5. การพัฒนาระบบ
ทรัพยากรมนุษย์และ
การจัดการความรู้
6. การพัฒนาโครงสร้าง
และระบบการบริหาร
จัดการตามแนวทางการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
กิจกรรมหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1. การออกแบบ
สวนดุสิต (2550)
2. กระบวนการผลิต
ซึ่งแบ่งออกเป็น
2.1 การเรียนการสอน
2.2 การวิจัย
2.3 การบริการวิชาการ
2.4 การผลิตและ
พัฒนา วิชาชีพครู
2.5 การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. ประเมินผล
สังเคราะห์แนวคิดห่วง
รูปแบบ (ระบบ
โซ่คุณค่าของรัฐ
กลไก และ
ประศาสนศาสตรดุษฎี กระบวนการ) การ
บัณฑิต
บริการวิชาการแก่
สังคมของอาจารย์ใน
หลักสูตร รปด. เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
ภายนอก / การทานุ
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของ
หลักสูตร รปด.เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
ภายนอก / การเรียน
การสอนของหลัก

กิจกรรมขั้นกลาง/
กิจกรรมทางธุรกิจ
1. การวิจัยเพื่อหา
ความต้องการของ
ลูกค้า
2. ตลาดและลูกค้า

กิจกรรมสนับสนุน
1. ระบบข้อมูล
สารสนเทศ งานวิจัย
สถาบัน ระบบสื่อสาร
ภายใน
2. การพัฒนาบุคลากร
ความพึงพอใจของ
บุคลากร
3. เทคโนโลยี
4. การจัดหาจัดซื้อ
ควบคุมต้นทุน
ผู้บริหาร อาจารย์
ประจา รวมถึง
เจ้าหน้าที่ ในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (รปด.) มี
การดาเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคม / การดาเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมของ
กิจการนิสิต ชมรมหรือ
สมาคมศิษย์เก่าของ
หลักสูตร รปด / ระบบ
สารสนเทศของ
หลักสูตร รปด.สามารถ
เป็นประโยชน์
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
ของสถาบันอุดมศึกษา

กิจกรรมหลัก
รปด.เหมาะสมกับผู้เรียน
และมีความทันสมัย /
การวิจัยในหลักสูตร
รปด.เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน / การบริการ
วิชาการแก่สังคมของ
อาจารย์ในหลักสูตร รปด.
เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนของผู้เรียน / การ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในหลักสูตร
รปด.เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนของผู้เรียน /
กระบวนการนวัตกรรม
การเรียนการสอนและ
การวิจัยของหลักสูตร
รปด. / กระบวนการ
บริการวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของ
หลักสูตร รปด.และทุน
ทางด้านบุคคล

กิจกรรมขั้นกลาง/
กิจกรรมทางธุรกิจ

กิจกรรมสนับสนุน
ต่อผู้สนใจภายนอก./
การจัดอาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องสมุดสื่อ
การเรียนการสอน ห้อง
ประชุม และอื่นๆได้
คานึงถึงประโยชน์
ผู้เรียนในหลักสูตร
รปด. / การบริหารและ
พัฒนาชมรมหรือ
สมาคมศิษย์เก่าได้
คานึงถึงกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนใน
หลักสูตร รปด./ ระบบ
สารสนเทศของ
หลักสูตร รปด.สามารถ
เป็นประโยชน์ต่อเรียน
ในหลักสูตร รปด./
กระบวนการในการ
บริหารจัดการงานทั่วไป
ของหลักสูตร รปด./
ทุนด้านข้อมูล และทุน
ด้านองค์การ
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3.3 แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลในเชิงธุรกิจ
สุวัฒน์ ศิรินิรันดร์ (2549) ได้กล่าวถึง Balanced Scorecard Model (BSC) เป็น
เครื่ องมือที่ ใช้ในการบริ ห ารจั ด การที่ได้รับ ความนิยมอย่างสู งในปัจจุบัน องค์กรธุรกิ จหรือแม้แ ต่
หน่ ว ยงานภาครั ฐ หลายๆ แห่ ง ได้ น าเครื่ อ งมื อ ชนิ ด นี้ เ ข้ า มาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การจนประสบ
ความสาเร็จเป็นจานวนมาก ซึ่งประโยชน์ของ BSC ในหลายๆ รูปแบบ ได้แก่
1. เป็นเครื่องมือแปลงวิสัยทัศน์แผนกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ
2. เป็น เครื่ องมือที่ทาให้ การปรับปรุง พัฒ นากลไกต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปอย่าง
ครอบคลุมและมีความสมดุล ทั้ง 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านการเงิน ด้านลู กค้า ด้านกระบวนการ
ภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา
3. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดาเนินงานที่มีแผนปฏิบัติการ
4. ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ผลและวั ด ระดั บ ความสามารถขององค์ ก รหรื อ
หน่วยงาน
5. ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความสามารถขององค์กรในลักษณะการเปรียบเทียบ
(Benchmarking) กับคู่แข่งทางธุรกิจ

“
”




“

“

”

”


“
”

แผนภาพที่ 2 แสดงการแปลงวิสัยทัศน์องค์กรไปสู่การปฏิบัติงานมุมมองทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุล
ที่มา: Robert Kaplan and David Norton “The Balanced Scorecard”, 2006

98
พิพัฒน์ ก้องกิจกุล (2547) กล่าวไว้ว่า Balanced Scorecard หรือ BSC มีลักษณะ
พิเศษที่โดดเด่นอยู่ 4 ประการด้วยกัน คือ
1. BSC เป็นภาพสะท้อนจากบนลงล่าง (Top-Down) ของพันธกิจและกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ในทางตรงกันข้าม ตัวชี้วัด ที่หน่วยงานเฝ้าติดตามนั้นมักเป็นแบบล่างขึ้นสู่บน (BottomUp) ซึ่งก็จะได้มาจากกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนินการอยู่ในแต่ละหน่วยงาน หรือกระบวนการเฉพาะกิจ
ต่างๆ ตามความจาเป็น บ่อยครั้งที่แผนงาน โครงการ กิจกรรม มักจะไม่ค่อยสอดคล้องสัมพันธ์กับ
กลยุทธ์โดยรวมทั้งหมดของหน่วยงาน
2. BSC เป็นการมองไปข้างหน้า โดยเน้นถึงความสาเร็จทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ตัวชี้วัด ทางการเงินนั้น อธิบายได้ว่าในช่วงระยะเวลาของการรายงานผลครั้งล่าสุดที่ผ่านมาหน่วยงาน
ดาเนินการได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งผู้จัดการสามารถที่จะปรับปรุงผลการดาเนินงานสาหรับช่วงระยะเวลา
ของการรายงานครั้งต่อไปได้
3. BSC ผนวกรวมตัวชี้วัดต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้จัดการได้
มองเห็ น ถึ ง จุ ด ที่ ใ ห้ น้ าหนั ก ความส าคั ญ ว่ า เอนเอี ย งไปในทางใดทางหนึ่ ง ในระหว่ า งตั ว ชี้ วั ด ผล
การดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และช่วยทาให้มั่นใจได้ว่าความสาเร็จในอนาคตสาหรับตัวชี้วัด
ตัวหนึ่งๆ นั้น จะไม่เกิดขึ้นบนความล้มเหลวของตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่ง
4. BSC ช่วยทาให้มีจุดมุ่งเน้น หน่วยงานติดตามดูตัวชี้วัดต่างๆ ในจานวนที่มากเกินไป
กว่าที่จะสามารถนาไปใช้ได้จริงแต่ BSC นั้น ต้องการให้ผู้จัดการสามารถบรรลุผลได้กับตัวชี้วัดแค่
เพียงบางตัวที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จ ในการดาเนินกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างแท้จริงเท่านั้น
โดยปกติแล้ ว ตัว ชี้วัด 15-20 ตัว ที่แตกต่างกันนั้น ก็เหมาะสมเพียงพอแล้ ว โดยที่ตัว ชี้วัดแต่ล ะตั ว
จะได้รับการออกแบบไว้เป็นการเฉพาะ สาหรับแต่ละหน่วยงานที่สามารถนามาใช้ได้
พสุ เดชะรินทร์ (2547) กล่าวไว้ว่า มักมีความเข้าใจผิดว่า Balanced Scorecard (BSC)
เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการวัดและประเมินผลองค์กรเท่านั้น แต่ Balanced Scorecard เป็น
มากกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล BSC เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยในการนา
กล ยุ ท ธ์ ไป สู่ กา ร ปฏิ บั ติ ( Strategic Implementation) โ ด ย อา ศั ยก า รวั ด ห รื อป ร ะเ มิ น
(Measurement) ที่จะช่วยทาให้องค์กรเกิดความสอดคล้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่ง
ที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กร (Alignment and Focused)
จะเห็นว่า BSC เป็นเครื่องมือในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้นเครื่องมือที่ช่วยใน
การสื่ อสารกลยุทธ์ขององค์กร ก่อให้ เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่ส าคัญส าหรับ
องค์กร ดนัย เทียนพุฒ (2544) กล่าวว่า BSC เป็นเครื่องมือแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการ
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BSC สามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกๆ ขนาด และทุกๆ ระดับในองค์กร โดยจะมีดัชนี วัดผลสาเร็จทางธุรกิจ
หรือ Key Performance Indicators (KPIs) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสาเร็จของกลยุทธ์ในแต่ละ
กิจกรรมย่อยขององค์กร BSC จะแตกต่างจากระบบการวัดผลสาเร็จทางธุรกิจแบบดั้งเดิม ที่มุ่งเน้น
เฉพาะการวัดผลสาเร็จในมุมมองด้านการเงินเพียงด้านเดียว ในขณะที่ BSC จะให้ความสาคัญทั้ง
มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) และมุมมองด้านที่ไม่ใช่การเงิน (Non Financial) ซึ่ง
ได้แก่ ด้านลูกค้า การดาเนินงานภายใน และการเรียนรู้และการเติบโตโดยที่ความสาคัญในแต่ละด้าน
จะสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) ขององค์กร
จะเห็ น ได้ ว่ า การแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ ปั จ จุ บั น นี้ แต่ ล ะองค์ ก รต้ อ งพยายาม สร้ า งความ
ได้เปรียบในการดาเนินกิจการ การประเมินผลการปฏิบัติงานก็เป็นสิ่งที่สาคัญที่สามารถช่วยทาให้
องค์กรรู้จักสถานภาพของตนเอง รู้ว่ามีปัญหาและควรปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด เครื่องมือที่ได้รับความ
นิยมมากตัวหนึ่งนั่นก็คือ Balanced Scorecard (BSC) เป็นระบบที่ช่วยให้องค์กรวางแนวทางการ
บริหารและมุ่งเน้นต่อการวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาว นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถ
บริหารงานได้ทุกๆ ส่วน โดยมีการสั่งงานจากส่วนกลาง เพราะรู้สาเหตุและผลกระทบที่เชื่อมโยงกัน
นอกจากนี้ BSC ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการประเมินและ
การวัดได้อีกด้วย
3.4 แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลในเชิงอุดมศึกษา
องค์กรต่างๆ ให้ความสาคัญกับการวัดผลสาเร็จและการประกันคุณภาพการดาเนินงาน
มากขึ้น มีการกาหนดดัชนีวัดคุณภาพและวัดความสาเร็จของการดาเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงผลการดาเนินงาน และช่วยสาหรับการตัดสินใจทั้งในระดับ
กลยุ ท ธ์ แ ละระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ดั ช นี จ ะท าหน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ลั ก ษณะหรื อ องค์ ป ระกอบหลั ก ของ
การดาเนินงานภายในองค์กร ว่าประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดนอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อ
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับองค์กรอื่นๆ หรือในองค์กรเดียวกันแต่ต่างช่วงระยะเวลากันไป
ในฐานะที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก าร ดั ช นี คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัยจะเป็นตัวที่สะท้อนผลการดาเนินงานโดยพิจารณาวัดผลของการดาเนินงานว่าสามารถ
บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในแผนแม่บทหรือแผนเชิงกลยุทธ์ได้
เพีย งไร ทั้งนี้ เพื่อแผนการดาเนิ น งานจะได้นาไปสู่ การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และมี ตัว บ่งชี้ที่วัดถึง
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ความสาเร็จอย่างชัดเจน หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงาน
วิชาการทั้งในระดับคณะ และระดับภาควิชาจะได้สามารถใช้เป็นดัชนีเพื่อบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานได้
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังจะได้ประโยชน์จากการสร้างตัวบ่งชี้ ซึ่ งสามารถใช้เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กรภายนอก ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยสานักตรวจสอบ
มาตรฐานการศึกษาต่างๆ เนื่องจากภายใต้ภาวะปัจจุบันที่สถานศึกษาต่างตระหนักและให้ความสาคัญ
กับเรื่องการประกันคุณภาพทางการศึกษา หน่วยงานของภาครัฐบาลไม่ว่าจะเป็น ทบวงมหาวิทยาลัย
(ในอดีต) หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอิสระอย่างสานักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การศึ ก ษา (สมศ.) ได้ ก าหนดเป็ น นโยบายที่ พึ ง ปฏิ บั ติ แ ละตรวจสอบ เพื่ อ เป็ น การประกั น ว่ า
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในรูปแบบและระดับการศึกษาต่างๆ จะสามารถตอบสนองความ
คาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ดัชนีวัดผลการดาเนินงานจึงจะเป็นตัวช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถยืนยัน
ถึงคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้
ในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย สามารถน าวิ ธี Balanced
Scorecard มาใช้เพื่อกาหนดดัชนีวัดผลสาเร็จของการดาเนินงาน วิธีนี้พัฒ นาขึ้นโดย Prof. Robert
S. Kaplan และ Dr. David P. Norton แห่ง Harvard Business School เครื่องมือนี้ได้รับการ
ออกแบบขึ้นมาในปี ค.ศ. 1996 (Kaplan และ Norton, 1996) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรธุรกิจ และต่อมาได้รับการนาไปใช้ในองค์กรทั้งที่เน้นกาไรและไม่
หวังผลกาไรอย่างแพร่หลายการนา Balanced Scorecard มาใช้ในระบบคุณภาพของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยจะเป็นกลไกช่วยให้สามารถควบคุมให้การทางานเป็นไปตามแผนเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีดัชนีวัดผลสาเร็จของการดาเนินงานที่
วั ด ผลในแง่ มุ ม ต่ า งๆ อย่ า งสมดุ ล ของมุ ม มองด้ า นการเงิ น และด้ า นที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารเงิ น ที่ จ ะช่ ว ยให้
มหาวิทยาลั ยบริหารงาน และมีการดาเนินงานอย่างมั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิง
กลยุทธ์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็จะใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติ
ภารกิจว่าเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุความคาดหวังของสังคมได้ในระดับใด ถึงแม้ว่าจะยังไม่มี
หน่วยงานประเมินมาตรฐานการศึกษาใดในประเทศไทยที่กาหนดองค์ประกอบการตรวจสอบคุณภาพ
จากมุมมองตามวิธีของ BSC แต่มหาวิทยาลัยก็สามารถใช้เพื่อการประกัน คุณภาพภายในได้ และ
น่าจะเป็นการพัฒนาอีกแนวทางหนึ่งด้วย พบว่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้นา BSC ไปใช้เพื่อ
วัดผลสาเร็จและนามหาวิทยาลัยไปสู่การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายแห่งแล้ว
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Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือซึ่งเกิดจากแนวความคิดที่ช่วยให้องค์กรใน
การแปลจากกลยุทธ์ให้เป็นการปฏิบัติ โดยเริ่มต้นที่วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งเป็นขั้น
ของการกาหนดปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จ และจากนั้นก็เป็นการสร้างดัชนีวัดผลสาเร็จ (Key
Performance Indicators) ขึ้นเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงเป้าหมายและใช้วัดผลการดาเนินงานในส่วนที่
สาคัญต่อกลยุทธ์ จึงถือได้ว่า BSC เป็นระบบการวัดผลการดาเนินงาน ที่ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และ
กลยุทธ์ขององค์กรสู่การปฏิบัติ และสะท้อนการดาเนินงานในมุมมอง 4 ด้านหลัก คือ ด้านการเงิน
ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
1. มุมมองด้านการเงิน
2. มุมมองด้านลูกค้า เน้นความพึงพอใจของลูกค้า
3. มุมมองด้านกระบวนการ เป็นการปรับปรุงพัฒนากระบวนการภายใน
4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา เน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การสร้างเสริม
ความสามารถของพนักงานและระบบ
การวัดผลสาเร็จธุรกิจตามที่เคยทากันมาแต่เดิมนั้น มักมุ่งเน้นที่ข้อมูลทางการเงินและ
การบัญชีจากภายนอก ซึ่งเป็นวิธีการที่เริ่มไม่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน ตอนนี้องค์กรต้องการดัชนี
วัดความสาเร็จที่ครอบคลุมมากกว่า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพสาหรับ
องค์กรในยุคข้อมูลข่าวสาร
สาเหตุที่ต้องพิจารณาการดาเนินงานจากมุมมองหลายด้าน และสนับสนุนแนวคิดของ
BSC ที่วัดผลสาเร็จของการดาเนินงานจาก 4 มุมมองนั้น เนื่องจากพบว่า ปัจจุบันองค์กรที่มีผล
ประกอบการยอดเยี่ยมมีลักษณะร่วมบางอย่าง ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. เป็นองค์กรที่เน้นให้ความสาคัญกับลูกค้า มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงความสาคัญ
และความต้องการของลูกค้า และมีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งใน
ระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ
2. เป็นองค์กรที่มีผู้นาที่มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจและสามารถในการสื่อสารอย่าง
ทั่วถึงภายในองค์กร
3. เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลเพื่อการจัดการ เพื่อนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย
หลัก
4. เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งทาในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับองค์กร
เท่าที่จะเป็นไปได้ (Coronel & Evans, 1999)
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บริบทของการนา Balanced Scorecard ไปใช้
วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล (2547) ได้กล่าวว่า BSC ได้มีการนามาใช้ในองค์กรธุรกิจ
ต่างๆ เช่น Diageo, Nationwide, Ericson และ Mobil Oil และนามาใช้ในมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศแล้วบางแห่ง เช่น Open University, Glasgow Caledonian University, Napier
University, University of California และ Ohio State University ข้อดีของเครื่องมือนี้ คือ
มีหลักพื้นฐานอยู่บนดัชนีที่แยกตามมุมมองด้านต่างๆ ที่ครบ 4 ด้าน ซึ่งครอบคลุมสอดคล้องตาม
พันธกิจ และเป้าหมาย ไม่ใช่เพียงพิจารณาที่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น (เช่น ในการวัดผลธุรกิจในยุค
ก่อนที่วัดเฉพาะด้านการเงินเพียงด้านเดียว) ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับองค์กรที่
ไม่มุ่งหวังผลกาไร ซึ่งการใช้ดัชนีทางการเงินเพื่อการวัดผลเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏว่าองค์กรประเภทนี้
จะให้ความสาคัญมาก่อน นอกจากนี้ BSC ยังเป็นความพยายามที่จะแปรให้กลยุทธ์ลงไปสู่การปฏิบัติ
และนาเสนอดัชนีเพื่อวัดผลการดาเนินงานนั้นๆ ด้วย
บริบทในการพัฒนาดัชนี BSC มาใช้นั้น เริ่มขึ้นเพื่อใช้วัดผลสาเร็จเป็นบริบทภายใต้
วัฒนธรรมองค์กรธุรกิจ ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งเน้นกาไรเป็นตัววัดผลสาเร็จทางการเงิน ดังนี้ BSC จึงได้
สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายของบริษัทที่มุ่งเน้นกาไร เนื่องจาก BSC
ได้ขยายการวัดผลออกไปสู่ด้านอื่นนอกจากวัดผลเพียงด้านการเงินเท่านั้น
การประยุกต์ใช้แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลในมหาวิทยาลัย
ดัช นีชี้วัดผลการดาเนินงานเป็นสิ่งที่พัฒ นาขึ้นโดยพิจารณาทั้งในระดับมหาวิทยาลั ย
ระดับคณะ ระดับภายวิชา เพื่อที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถใช้เป็นกลไกเพื่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และการบริหารภายในหน่วยงานระดับต่างๆ สิ่งที่จาเป็นจะต้องมีก่อนเป็นอันดับต้นๆ
ก็คือ มหาวิทยาลัยจะต้องกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์สาหรับองค์การหลักของมหาวิทยาลัยขึ้นมาก่อน
และในการพิจารณาประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าการปฏิบัติงานต่างๆ
บรรลุตามที่ตั้งเป้าประสงค์ไว้ห รือไม่ บอกได้ว่ามหาวิทยาลัยดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
และยังสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการตามความคาดหวังของสังคมหรือไม่
แนวปฏิบัติสาหรับการใช้ BSC ในการบริหารมหาวิทยาลัย
1. ตรวจสอบวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย ว่าวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้แล้วนั้นมี
ความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนใหม่บ้างหรือไม่ เพื่อให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนครบทั้ง 4 มุมมอง
ตามแนวคิดของ BSC ภายใต้กรอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน
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2. เชื่อมโยงวัตถุประสงค์แต่ละข้อกับดัชนีวัดผลสาเร็จ (1-3 ดัชนี ต่อ 1 วัตถุประสงค์) ที่
ต้องการวัดและนาไปคานวณเพื่อประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงาน
3. การเชื่อมโยงดัชนีวัดผลสาเร็จภายใน เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับหน่วยงานอื่นภายใน
สถาบันเดียวกัน
4. การประเมิน ผลอาจมีการกาหนดองค์กรอื่นเป็น Benchmark เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
แนวคิดเรื่อง BSC มีความสาคัญต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์กร เพราะเป็นสิ่งที่
สนับสนุนองค์กรในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนในด้านต่างๆ ภายใต้เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยมุ่งนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล แนวการวัดความสาเร็จ
ตามกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะช่วยทาให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีโอกาส
ได้ร่วมมือ ประสานเชื่อมโยงกันมากขึ้น และมุ่งเน้นความสาเร็จตามวัตถุประสงค์หลักโดยรวมของ
มหาวิทยาลัยร่วมกัน
ดังนั้น Balanced Scorecard จึงช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบคาถาม 4 ข้อ
ต่อไปนี้
1. คนทั่วไปและสาธารณชนมีมุมมองต่อมหาวิทยาลัยนี้อย่างไร และมหาวิทยาลัยควร
ตอบสนองลูกค้า (นักศึกษา ผู้ปกครอง นายจ้าง ศิษย์เก่า) อย่างไร (มุมมองลูกค้า)
2. มหาวิทยาลัยต้องดีเด่นในเรื่องใด (มุมมองกระบวนการภายใน)
3. มหาวิทยาลัย จะสามารถพัฒนาและสร้างสรรค์คุณค่ าต่อไปได้อย่างไร (มุมมอง
การเรียนรู้และการพัฒนา)
4. ผลการดาเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร (มุมมองด้านการเงิน)
BSC เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรสามารถนาปัจจัยหลักทางกลยุทธ์ขององค์กร แปลงไปสู่
การปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือสาหรับองค์กรในการพิจารณาผลสาเร็จของการทางานโดยผ่านมุมมอง
ด้านการเงิน มุมมองลูกค้า มุมมองกระบวนการภายใน และมุมมองการเรียนรู้และการพัฒ นา จึง
นับเป็นการเชื่อมโยงการวางแผนในระดับบนหรือระดับผู้บริหารซึ่งเน้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ลงมาสู่
ระดับปฏิบัติการ ในกรณีของมหาวิทยาลัยก็สามารถใช้เป้าหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
พื้นฐานสาหรับการพัฒนาดัชนีวัดผลสาเร็จตามแนวคิด BSC ในมุมมอง 4 ด้านได้เช่นกัน ทั้งนี้อาจเป็น
การวัดผลสาเร็จขององค์กรภายในเองเท่านั้น หรืออาจเป็นการเปรียบเทียบกับองค์กรหรือสถาบันอื่น
ที่สามารถเทียบเคียงเป็น Benchmark เพื่อการพัฒนาคุณภาพในอีกระดับหนึ่งด้วยก็ได้
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จากการประยุกต์แนวคิดบัตรคะแนนสมดุลหรือ BSC ของมหาวิทยาลัยไทย จึงทาให้
ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในเชิงสังเคราะห์เพื่อนาแนวคิด BSC มาประยุกต์กับการศึกษาคุณค่าของหลักสูตร
รั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต รวมถึ ง การพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 มุมมองคือ
มุมมองด้านผลตอบแทนต่อสังคม
มุมมองด้านผู้รับบริการ
มุมมองด้านกระบวนการภายใน
มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์
4.1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยนักบริหารกาหนดทิศทางของ
องค์การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ ช่วยกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ
องค์การ เพื่อที่จะนากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ และควบคุมประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์การได้ ทั้งนี้ไม่จากัดเฉพาะแต่องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่อย่างใด กลยุทธ์ขององค์การจะ
เป็นสิ่งสาคัญที่จะกาหนดความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การได้ การทาความเข้าใจและการ
พยายามศึกษาองค์การที่ประสบผลสาเร็จในการใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการ จะทาให้นักบริหารได้ทราบ
ถึงคุณประโยชน์ของ กลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนองค์การให้ประสบความสาเร็จ และจะต้องมีการ
พิจารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหาร
อย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การเป็นส่วนประกอบ และอาศัยการวางแผนอย่างมี
ขั้นตอน เนื่องจากการบริหารกลยุทธ์เป็นการบริหารองค์รวม ผู้นาที่มีความสามารถจะต้องอาศัยกล
ยุทธ์ในการจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์การ และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงไม่
ล้มเหลว เนื่องจากกลยุทธ์ที่ดีแต่ล้มเหลวจะไม่สามารถนาความสาเร็จมาสู่องค์การได้ ดังนั้นทั้งกลยุทธ์
และนักบริหารที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์และนากลยุทธ์ไปปฏิบัติจึงมีความสาคัญเท่าเทียมกัน
(Certo and Peter,1999)
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4.2 ลักษณะที่สาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
คือ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือของนักบริหารในการบริหารงาน เพื่อตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเน้นและให้ความสาคัญต่อ
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision Making) ที่ไม่เหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอื่นๆ
เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับอนาคตในระยะยาว (Hrebiniak, 2006)
4.2.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการของการบริหารองค์การโดยรวม
4.2.2 เป็นการบริหารที่เน้นการสร้างกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
4.2.3 ต้องอาศัยความร่วมมือ พันธะผูกพัน (Commitment) และทรัพยากรในองค์การ
4.2.4 มีทิศทางที่ชัดเจนต่อทางเลือกต่าง ๆ และแสดงให้ทุกคนในองค์การเข้าใจตรงกัน
4.3 ความหมายการจัดการเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์เป็นศาสตร์ที่ มีมานาน โดยคาว่า กลยุทธ์ หรือ Strategic มีที่มาจากคาว่า
Strategia ในภาษากรีก ซึ่งหมายความว่า Generalship โดยคาว่ากลยุทธ์มักจะถูกนามาใช้ในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร และได้เข้าสู่แวดวงการศึกษาในเวลาต่อมา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ และต้องการให้เกิดการนาไปสู่การ
จัดทานโยบายทางธุรกิจที่นาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานได้ในอนาคต
4.4 แนวคิดในการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์ คือการกาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จะมีผลในระยะยาว
ดังนั้น องค์การจึ งต้องมีการวางแผนการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคได้ ฉะนั้น
องค์การจึงต้องพิจารณาถึงจุดแข็งที่มีอยู่แล้วนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ และพิจารณาถึงจุดอ่อนร่วม
ด้วย ในแนวคิดด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น จะมีความแตกต่างไปจากการจัดการโดยทั่วไป ซึ่งมักจะ
ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ตามกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ และเน้นหนักไปที่การจัดการ
และการบริหารภายในองค์การ แต่การจัดการเชิงกลยุทธ์จะให้ความสาคัญกับปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัจจัยภายนอกองค์การ หรือสภาวะแวดล้อมภายนอกด้านต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการแข่งขันโดย
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คานึงถึงการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว และสภาวะการเปลี่ยนแปลง การจัดการ
กลยุทธ์ยังคานึงถึงความความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ (Stakeholders) และการ
จัดการเชิงกลยุ ทธ์ยั งทาหน้าที่ในการเชื่อมโยงประสานหน่วยต่างๆ ในองค์การให้ สามารถบริหาร
จัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การร่วมกัน
4.5 หลักการสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์จะนาไปสู่การเพิ่มโอกาสของความสาเร็จและความล้มเหลวของ
องค์การได้อย่างไรในระยะสั้นและระยะยาวนั้นมีหลักสาคัญที่ต้องคานึงถึง (พสุ เดชะรินทร์, 2547)
ดังนี้
4.5.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการกาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์
ขององค์การธุรกิจอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่กาหนดทิศทางขององค์การ
และช่ ว ยให้ นั ก บริ ห ารปรั บ ตั ว ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ ม การตระหนั ก ถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงนั้นทาให้นักบริหารสามารถกาหนดวัตถุ ประสงค์และทิศทางการดาเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม
4.5.2 การจัดการเชิงกลยุทธ์ยังนาไปสู่การจัดการความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เนื่องจากมี
การเตรียมรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไว้แล้ว ทาให้องค์การค้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
ต่อองค์การ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่ างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการ
เชิงกลยุทธ์เป็นการกาหนดวิธีการหรือแนวทางในการบรรลุผลการดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ
4.5.3 การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการนาแนวทางในการดาเนินองค์การที่คิดค้นสร้างสรรค์
ขึ้น และนามาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจาเป็น
4.5.4 การวางแผนกลยุ ท ธ์ เ ป็ น หน้ า ที่ ห ลั ก ของนั ก บริ ห าร เนื่ อ งจากต้ อ งวางแผน
ประยุกต์ใช้ และกาหนดทิศทางในการดาเนินงานขององค์การ การจัดทาและปฏิบัติให้สอดคล้องตาม
แผนกลยุทธ์จึงมีความสาคัญโดยเฉพาะในระยะยาว ดังนั้นความสามารถในการกาหนดกลยุทธ์ของนัก
บริหาร และความสามารถของผู้บริหารในการควบคุมให้การปฏิบัติเป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ได้อย่าง
ยั่งยืน
4.5.5 การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ท าให้ เ กิ ด ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น จะช่ ว ยสร้ า ง
ประสิ ทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันให้ แก่ธุรกิจ และเสริมสร้างการพัฒ นาขีด ความสามารถ
ทางการบริหารของนักบริหาร รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรที่อยู่ภายในองค์การ
เนื่องจากการพัฒนาเชิงกลยุทธ์จะต้องมีการสร้างความเข้าใจและแนวทางในการเตรียมพร้อม เพื่อรับ
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กับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมและคู่แข่ง นอกจากนี้แล้วการจัดการเชิงกลยุทธ์
ยังช่ว ยให้ผู้ ที่เกี่ย วข้องในองค์การเข้าใจในภาพรวม โดยเฉพาะเป้าหมายในการดาเนินงานทาให้
สามารถจัดลาดับได้
4.5.6 การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้การทางานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที่
เนื่องจากมีการกาหนดกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้ และการตรวจสอบควบคุ มไว้อย่างชัดเจน ทาให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันและเกิดความร่วมมือ โดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์การ อีกทั้งจะ
ช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารองค์การในส่วน
ต่างๆ
4.6 องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ (Hitt & et al., 2001) คือ
1. การกาหนดทิศทาง (Direction Setting)
2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
3. การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
4. การดาเนินกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)
1. การกาหนดทิศทาง (Direction Setting)
ในการกาหนดทิศทางขององค์การจะประกอบด้วย การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision )
และการกาหนดภารกิจ (Mission) หรือ กรอบในการดาเนินงานที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์การสามารถ
กาหนดทิศทางในระยะยาว อีกทั้งยังแสดงถึงความตั้งใจในการดาเนินธุรกิจอีกด้วย
ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น ขั้นแรกองค์การ
จะต้องระบุภารกิจและเป้าหมายหลักที่สาคัญของบริษัท ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือข้อความ
ของบริษัทที่พยายามกาหนดว่าจะทาอะไรในปัจจุบัน และกาลังจะทาอะไรในอนาคตและองค์การเป็น
องค์การแบบใด และจะก้าวไปสู่การเป็นองค์การแบบใด ทั้งนี้เพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่แล้วข้อความเรื่องภารกิจขององค์การจะประกอบไปด้ วย ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณค่าทาง
ปรัชญาสาคัญที่ผู้บริหารตัดสินใจกระทา ซึ่งแสดงถึงพันธะของบริษัทที่มีต่อเป้าหมายและสอดคล้อง
กับคุณค่าของผู้บริหาร นอกจากนี้แล้วภารกิจยังจะสร้างสภาพแวดล้อมในการกาหนดกลยุทธ์อีกด้วย
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เป้าหมาย (Gold) คือ การบอกถึงสิ่งที่องค์การปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต และ
พยายามบรรลุ โดยมีการกาหนดให้ ชัดเจน กระชับ ตรงจุด และสามารถวัดได้ ทั้งนี้การกาหนด
เป้าหมายจะมีการกาหนดให้ชัดเจนขึ้นกว่าการกาหนดภารกิจว่าจะต้องทาสิ่งใด
2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
ในการประเมิ น สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ารนั้ น จะประกอบไปด้ ว ยการประเมิ น
สภาพแวดล้อมภายนอก และการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือโดยทั่วไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ตามตัวแบบสว็อท (SWOT
Analysis) ได้แก่
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ (Internal Analysis)
การวิเคราะห์ภายในขององค์การนั้น จะทาให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของ
องค์ ก าร ช่ ว ยให้ ป ระเมิ น อดี ต และแนวโน้ ม ในปั จ จุ บั น การวิ เ คราะห์ ภ ายในสามารถท าได้ โ ดย
การวิเคราะห์ปัจจัยที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ (Critical Success Factor) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) และวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core Business Process) ซึ่งจะทาให้องค์การมี
ความสามารถหลักที่โดดเด่น (Core Competency)
การวิเคราะห์ปัจจัยที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ (Critical Success Factor)
สามารถทาได้โดยการวิเคราะห์ลักษณะของกิจการ ตาแหน่งทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทั่วไป
และการพัฒนาองค์การ
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นการพยายามเชื่อมโยงกิจกรรม
หลัก และกิจกรรมย่อยขององค์การ โดยการพยายามจัดกิจกรรมย่อยให้สนับสนุนกิจกรรมหลัก เพื่อ
จะสร้างคุณค่าที่สนองตอบกับค่านิยมของลูกค้า โดยสายงานหลักจะทาหน้าที่ในการผลิตกิจกรรม
พื้นฐาน ประกอบไปด้วย การนาเข้าวัตถุดิบ การผลิตสินค้าและบริการ การตลาด และการให้บริการ
ลู ก ค้า ส่ ว นสายงานสนั บ สนุ น จะทาหน้า ที่ใ นการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษย์ การพั ฒ นาเทคโนโลยี
การจัดซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยมจะทาให้องค์การได้รับรู้ถึงค่านิยมของลูกค้าได้
อย่างชัดเจน ทาให้สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงค่านิยมของลูกค้า เข้าสู่กิจกรรมทุกกิจกรรมของ
องค์การ
การวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core Business Process) และระบบการ
ดาเนินงาน เป็นกระบวนการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้จัดหาวัตถุดิบ องค์การ และลูกค้าเข้า
ด้วยกัน โดยมีกระบวนการหลักขององค์การ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ และเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
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โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายในนี้จะทาให้
ทราบถึงจุดแข็งหรือจุดอ่อนทางธุรกิจขององค์การ
จุดแข็ง : ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะเหนือกว่า
จุดอ่อน : ลั กษณะหรือองค์ประกอบขององค์การที่มีส มรรถนะด้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับคู่แข่ง
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Analysis)
สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อม
ในการดาเนินงาน
สภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไป (General Environment) เป็ น สภาพแวดล้ อ มที่ มี
ความสาคัญ แต่อาจจะไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรง แต่เป็นสภาพแวดล้อม
โดยทั่วไป สามารถส่งผลกระทบต่อองค์การได้ ยกตัว อย่างเช่น หากรัฐออกกฎหมายที่เอื้อต่อกา ร
ดาเนิ น ธุ ร กิจ ก็ จ ะส่ ง ผลดี ต่ อ โอกาสในการด าเนิ น งานขององค์ก าร หรื อการเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่รวดเร็วอาจส่งผลให้สินค้ามีความล้าสมัยอย่างรวดเร็ว เป็นต้น
สภาพแวดล้อมในการดาเนินงาน (Task Environment) ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์
(Michael E. Porter, 1985) ได้เสนอตัวแบบการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน โดยใช้ตัวแบบที่ชื่อ The
Five Competitive Force ซึ่งจะทาให้เราทราบถึงสมรรถภาพคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ ทราบความต้องการ
ของลูกค้า สามารถสร้างความร่วมมือกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ การระมัดระวังไม่ให้ลูกค้าหันไปให้ความสนใจ
สินค้าทดแทน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตัวแบบที่ช่วยในการวิเคราะห์คู่แข่งได้เป็นอย่างดี
การวิเคราะห์คู่แข่งที่เข้ามาใหม่ (New Entrance) ผู้ที่เข้ามาใหม่มีความมุ่งหวัง
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม หรือมีส่วนแบ่งทางการตลาด ดังนั้นจึงเป็นภาวะที่คุกคาม ซึ่งจะมีมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับอุปสรรคที่เข้ามาและภาวะการตอบโต้ขององค์การ โดยสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่เข้ามาใหม่
ได้แก่
ความประหยั ด (Economies of Scale) ที่ เ กิ ด จากการผลิ ต จ านวนมาก
(Economies of Scale) ทาให้คู่แข่งต้องมีการผลิตที่มีขนาดใหญ่พอ จึงจะสามารถต่อสู้กับกิจการเดิม
ได้
ความแตกต่ า งของสิ น ค้ า Differentiation หรื อ ขนาดของทุ น Capital
Requirement เนื่องจากผู้ที่เข้ามาใหม่จะต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงมากในด้านต่างๆ เป็นต้น เหล่านี้
เป็นตัวอย่างของอุปสรรคสาหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ ซึ่งนักบริหารจะต้องสร้างภาวะการตอบโต้ โดยอาศัย
ความได้เปรียบด้านอุปสรรคของผู้เข้ามาใหม่ในด้านต่างๆ
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การวิเคราะห์ผู้ซื้อ (Buyer) ผู้บริหารในองค์การภาครัฐ และภาคเอกชน จะต้อง
ให้ความสาคัญกับลูกค้า เนื่องจากองค์การจะต้องเผชิญกับอานาจการต่อรองของลูกค้า ในเรื่องของ
ปริมาณ คุณภาพ และราคา
การวิเคราะห์ ผู้ จั ดส่ งวัตถุดิบ (Supplier) ผู้จัดส่ งวัตถุดิบจะมีความส าคัญ
เนื่องจากองค์การจะต้องเผชิญกับพลังการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบเช่นเดียวกับลูกค้า ดังนั้นผู้บริหาร
ทั้งองค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชนจะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับกับพลังการต่อรองนั้น
การวิเคราะห์สินค้าทดแทน (Substitute) การมีสินค้าหรือบริการทดแทนทาให้
องค์การต่างๆ จะต้องให้ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้า ราคา และบริการที่นาเสนอให้กับลูกค้า
เนื่องจากการละเลยความสาคัญดังกล่าวจะทาให้องค์การเสียเปรียบต่อคู่แข่งได้
การวิเคราะห์คู่แข่ง (Rival) คู่แข่งมีความสาคัญอย่างยิ่ งที่นักบริหารจะต้อง
คานึงถึง เนื่องจากนักบริหารจะต้องใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การละเลยหรือ
ไม่ให้ความสาคัญกับคู่แข่งจะหมายถึงความพ่ายแพ้
โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกนี้จะทาให้
ทราบถึงโอกาสหรืออุปสรรคทางธุรกิจขององค์การ
โอกาส : การผสมผสานระหว่างเหตุการณ์ เวลา สถานที่ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ มาทาให้องค์การมีสมรรถนะที่จะดาเนินการบางอย่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง
อุปสรรค : เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และถ้าเกิดขึ้นก็จะทาความเสียหาย
ให้แก่องค์การ
3. การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
การก าหนดกลยุ ท ธ์ เป็ น การพั ฒ นาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและ
อุปสรรค ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยองค์การจะต้องกาหนดและเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุ ดที่เหมาะสม
กับองค์การที่สุด ผู้บริหารต้องพยายามตอบคาถามว่าทาอย่างไรองค์การจึงจะไปถึงเป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้ได้ โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การกาหนดเป็นกลยุทธ์ ทั้งนี้จะต้องคานึงถึง
ระดับที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 ระดับ คือ
กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและบ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวม และทิศทางในการแข่งขัน
ขององค์การว่า องค์การจะมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางใด จะดาเนินงานอย่างไร และจะจัดสรรทรัพยากร
ไปยังแต่ละหน่วยขององค์การอย่างไร เช่น การดาเนินธุรกิจแบบครบวงจร การขยายตัวไปในธุรกิจที่
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ไม่เกี่ยวข้องกันเลย เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยในการกาหนดกลยุทธ์ในระดับองค์การ
เช่น Boston Consulting Group Matrix, McKinsey 7 - S Framework เป็นต้น
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
เป็นการกาหนดกลยุทธ์ในระดับ ที่ย่อยลงไป จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของ
องค์การกับคู่แข่ง และระบุถึงวิธีการที่องค์การจะใช้ในการแข่งขัน มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน ภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์
(Strategic Business Unit - SBU) เดียวกัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจของ SBU นี้จะมุ่งการเพิ่มกาไร
(Improving Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากขึ้น บางครั้งจึงเรียกกลยุทธ์ใน
ระดับนี้ว่า กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 กลยุทธ์ คือ การเป็น
ผู้นาด้านต้นทุนต่า (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และการจากัด
ขอบเขตหรือการมุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy)
กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy)
เป็นการกาหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขันแก่ผู้เกี่ยวข้ องในหน่วยงาน
(Function) ต่างๆ มุ่งเน้นให้แผนกงานตามหน้าที่พัฒนากลยุทธ์ขึ้นมา โดยอยู่ภายใต้กรอบของกลยุทธ์
ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการดาเนินงานทั่วไป
แผนการด้านทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน เป็นต้น
4. การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือกระบวนการที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบาย ไปสู่
แผนการดาเนินงาน กาหนดรายละเอียดด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการดาเนินงาน ซึ่ง
กระบวนการนี้อาจจะเกี่ย วข้องกับการเปลี่ ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบ
การบริหาร เพื่อให้สามารถดาเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมี 4 องค์ประกอบ คือ
1. ขั้นตอนของการกาหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocation)
2. ขั้นตอนของการปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช้
กลยุทธ์และการใช้ทรัพยากร เป็นต้น
3. ขั้นตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เช่น เรื่องระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษา การให้การอบรม การ
กระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การทางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ) เป็นต้น
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4. การกระจายกลยุทธ์ (Strategic Deployment) หากองค์การมีการสร้าง
วิสัยทัศน์ สร้างพันธกิจขึ้นมาแล้ว แต่ไม่ได้มีการดาเนินการก็จะทาให้เกิดการสูญเปล่า (Waste) ได้
เพราะแม้ว่าแผนเหล่านั้นจะเป็นแผนงานที่ถูกจัดทามาอย่างดี ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้น
เพียงใดก็ตาม หากไม่ลงมือปฏิบัติก็ย่อมไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น ดังนั้นเพื่อทาให้เกิดผลจึงจาเป็นต้อง
มี ก ารกระจายแผนไปยั ง ทุ ก ๆ ส่ ว นทั่ ว ทั้ ง องค์ ก าร โดยต้ อ งสอดประสานกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข อง
หน่วยงานต่างๆ อย่างชัดเจน และเข้าใจได้ ซึ่งจากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) ซึ่งอาจถูก
เปลี่ยนแปลงเป็นเป้าหมายย่อย (Sub-Goals) กาหนดเป็นเป้าหมายประจาปี (Annual Goals)
จากนั้นจะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม แต่ละโครงการ เพื่อให้ทราบว่า เป้าหมายของตนเองที่
ชัดเจนนั้นคืออะไร และควรจะดาเนินการที่เรื่องใดก่อน ซึ่งนอกจากจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ล่างสุดเข้าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อนแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อกระบวนการในการวัดผลที่เหมาะสม
ด้วย ทั้งยังช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมพอดี เพียงเพื่อให้บรรลุผลในแต่ละกลุ่มหรือ
แต่ละโครงการ นั่นเอง
ความสาเร็จขององค์การนั้นเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการนากลยุทธ์ไ ปประยุกต์
ปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้บริ หารควรมีการมอบหมาย และกาหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งที่
สาคัญในการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลสาเร็จนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้
5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)
การควบคุมกลยุทธ์ เป็นหน้าที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบและทา
การประเมิน ผลกลยุ ทธ์ที่น าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในการนากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นมักจะเกิดข้อผิ ดพลาดที่
ต้องการการปรับปรุง เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้
การตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic Control) จะมีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ มีการกาหนดเกณฑ์และมาตรฐาน โดยมาตรวัดการดาเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์การ
ซึ่งในแต่ละองค์การจะมาตรฐานและเกณฑ์การดาเนินงานของตนเอง ทั้งนี้การกาหนดมาตรฐานควรมี
ความระมัดระวังเพื่อให้สามารถสะท้อนผลการทางานได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในการติดตาม ควบคุม และประเมินผลนั้น จาเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงาน
ขึ้นมาดูแลแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบเต็มเวลาที่สามารถทุ่มเท
ให้กับการติดตามและประเมินผลได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานนี้ควรอยู่กับฝ่ายวางแผนที่มีผู้บริหารในฝ่าย
อยู่ในระดับผู้บริหารชั้นสูง อย่างไรก็ตามในการดาเนินกลยุทธ์นั้นจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจาก
ทุกฝ่ายตลอดเวลา จึงอาจมีความจาเป็นในการตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์
ซึ่งจะประกอบด้วยผู้แทนระดับบริหารจากฝ่ายต่างๆ ขึ้นร่วมด้วย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์
การสร้ า งคุ ณ ค่ า ส าหรั บ หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย
วัตถุประสงค์เพื่อกาหนดกรอบและตัวบ่งชี้คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย เพื่ อ วิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย และเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งมีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
การวิจัยครั้งนี้มีหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) 2 ระดับ คือ
1. หน่วยวิเคราะห์ระดับพื้นที่
หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ระดับพื้นที่ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยภาครัฐ
และมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดหลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรดังกล่าว โดยมีทั้งหมด 19 แห่ง ซึ่งแสดงหลักสูตรต่างๆ ได้
ดังต่อไปนี้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ประกอบด้ ว ย สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ มหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณ์ร าชวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของราชภั ฏ ประกอบด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มสถาบันอุดมศึกษามา 3 แห่ง ด้วย
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งตามประเภทสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ
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สถาบันอุดมศึกษาของราชภัฏ และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ประเภทละ 1 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกที่เปิดหลักสูตร
รปด. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่ง เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและเป็น
แห่งแรกที่เปิดหลักสูตร รปด. และมหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดและ
เป็นแห่งแรกที่เปิดหลักสูตร รปด.
2. หน่วยวิเคราะห์ระดับบุคคล
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยวิเคราะห์ระดับบุคคลจะประกอบด้วย
1) กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยที่ เ ปิ ด หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี จาก 3 หลักสูตร
จานวน 12 คน
2) กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลางของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยที่ เ ปิ ด หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบั ณฑิต ได้แก่ ผู้ อานวยการหลั กสู ตร หรือคณบดีบัณฑิตวิ ทยาลั ย จานวน
3 หลักสูตร จานวน 3 คน
3) อาจารย์ประจาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากหลักสูตรละ
5 คน จานวน 3 หลักสูตร จานวน 15 คน
4) กลุ่มนักศึกษาที่กาลังศึกษาในหลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก
3 หลักสูตร จานวน 203 คน
5) กลุ่มนักศึกษาที่จบการศึกษาหรือดุษฎีบัณฑิต จาก 3 หลักสูตร จานวน 50
คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในระดับบุคคล จะประกอบด้วย
1) กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยที่ เ ปิ ด หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้คือ
- อธิการบดี ทั้งหมด 3 แห่ง จานวน 3 คน
- รองอธิการบดี โดยมีคุณสมบัติคือ เป็นรองอธิการบดีฝ่ ายวางแผนและ
พัฒนา และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เนื่องจากงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาด้านการบริหารจัดการ และการ
วางแผนกลยุทธ์จึงควรที่กาหนดคุณสมบัติผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเท่านั้น จากทั้งหมด
3 แห่ง จานวนทั้งสิ้นแห่งละ 2 คน รวม 6 คน
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- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทั้งหมด 3 แห่ง จานวนทั้งสิ้นแห่งละ 1 คน
รวม 3 คน
2) กลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลางของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยที่ เ ปิ ด หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบั ณฑิต ได้แก่ ผู้ อานวยการหลั กสู ตร หรือคณบดีบัณฑิตวิ ทยาลั ย จานวน
3 คน (หลักสูตรละ 1 คน) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีคุณสมบัติโดย
ตาแหน่ง
3) อาจารย์ประจาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จานวน 15 คน
(หลักสูตรละ 5 คน) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีคุณสมบัติคือ
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตทั้งหมดที่ประจาหลักสูตร เนื่องจากตาม
ตัวบ่งชี้ย่อยอุดมศึกษาปี พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตต้องมีอาจารย์ประจา
หลักสูตรโดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จานวนทั้งสิ้น 5 คนต่อหลักสูตร
4) กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
จานวน 203 คน โดยมีคุณสมบัติคือ เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่ลงทะเบียนปี 1 - ปี 3 (ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2553 ถึง พ.ศ. 2555) และใช้ประชากรทั้งหมด
ตารางที่ 2 ประชากร ซึ่งเป็นนักศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาไทยที่เปิด
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
 ม.รามคาแหง
สถาบันอุดมศึกษาราชภัฏ
 ม.ราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน
 ม.เกริก

ปี 1
(พ.ศ.2553)

ปี 2
(2554)

ปี 3
(2555)

รวม
(203 คน)

25

20

20

65

25

20

15

60

30

28

20

78

5) กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษาหรื อ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต จ านวน 50 คน โดยใช้
ประชากรทั้งหมด

116
ตารางที่ 3 ประชากรที่เป็นดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาไทยที่เปิดหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 ม.รามคาแหง
 ม.ราชภัฎสวนดุสิต
 ม.เกริก

ประชากร
(รวม 50 คน)
20
10
20

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. ประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.1 แบบวิเคราะห์เอกสารโดยเป็นการนาแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าของสถาบันอุดมศึกษามา
บู ร ณาการกั น กั บ แนวคิ ด ดั ช นี ชี้ วั ด แบบสมดุ ล เพื่ อ ใช้ ใ นการก าหนดกรอบและตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ค่ า ของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสารวจโดยใช้กรอบแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และแนวคิด
ดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เป็นโครงสร้างการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งจะมีโครงสร้าง
คาถามตามประเภทกิจกรรมต่างๆ ทั้งส่วนหลัก (Primary Activities) และส่วนสนับสนุน (Support
Activities) ภายในหลักสูตร โดยในแต่ละกิจกรรมจะถูกแบ่งตามมุมมองอีก 4 มุมมอง คือ มุมมอง
ผลตอบแทนต่อสังคม มุมมองผู้รับบริการ มุมมองกระบวนการภายใน และมุมมองการเรียนรู้และ
พัฒนา โดยแบบสอบถามดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็น 2 ตอน ระบุตัวบ่งชี้ย่อยเป็นข้อๆ กาหนดเกณฑ์การ
ประเมินความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้เป็น 5 ลาดับ มีตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเห็นว่าต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเห็นว่าต้องปรับปรุง
คะแนน 2.50 – 2.99 หมายถึง มีความเห็นว่าควรปรับปรุง
คะแนน 3.00 – 3.99 หมายถึง มีความเห็นว่าอยู่ในระดับพอใช้
คะแนน 4.00 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นว่าอยู่ในระดับดี
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณค่าการจัดการหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.3 แบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
1.4 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์โดยใช้กรอบแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และแนวคิด
ดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เป็นโครงสร้างการสร้างแบบสัมภาษณ์ ซึ่งจะมีโครงสร้าง
คาถามตามประเภทกิจกรรมต่างๆ ทั้งส่วนหลัก (Primary Activities) และส่วนสนับสนุน (Support
Activities) ภายในหลักสูตร โดยในแต่ละกิจกรรมจะถูกแบ่งตามมุมมองอีก 4 มุมมอง คือ มุมมอง
ผลตอบแทนต่อสังคม มุมมองผู้รับบริการ มุมมองกระบวนการภายใน และมุมมองการเรียนรู้และพัฒนา
โดยประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับหลักสูตร
2. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือสาหรับการวิจัยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับหลักการ
อุดมศึกษา แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced
Scorecard) แนวคิด กลยุ ท ธ์เ พื่อ น าข้อ มู ล มาก าหนดกรอบแนวคิ ดในการสร้า งเครื่ องมือ การวิ จั ย
เกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2.2 ผู้วิจัยได้ทาการบูรณาการทั้งสองแนวคิดคือ แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
และแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เข้าด้วยกันเพื่อนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ใ น
การกาหนดกรอบและตัวบ่งชี้คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ด้วยการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหาจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ทราบเนื้อหาในเชิงสังเคราะห์รายละเอียดว่าในแต่
ละกิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ระหว่างแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและแนวคิดดัช นีชี้วัดแบบสมดุล
นั้นได้แสดงถึงความสัมพันธ์ในเชิงคุณค่ากันหรือไม่อย่างไรระหว่างกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมสนับสนุน
และกิจ กรรมหลั ก โดยจ าแนกตามมุมมองการดาเนินงาน 4 มุมมองคือ ผลตอบแทนต่อสั งคม
ผู้รับบริการ กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และการพัฒนา
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หลังจากที่ได้ผลการสังเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้นากรอบแนวคิดดังกล่าว
มาประยุกต์เพื่อทาการวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตต่อไป
2.3 น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากข้ อ 2.2
มาสร้ า งแบบส ารวจคุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพื่อสารวจความคิดเห็นกลุ่มบุ คลากรระดับปฏิบัติงาน เช่น คณาจารย์
ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาในหลักสูตร และดุษฎีบัณฑิตจากทั้งหมด 3
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยสานัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้เห็นชอบแล้ว
2.4 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้ถูก
สร้างเป็นแบบปลายปิด โดยผู้วิจัยได้นาแบบสารวจไปตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข ภายใต้คาแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากนั้นจึงนาแบบสารวจไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านอุดมศึกษา และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความตรงเชิงโครงสร้าง ความถูกต้องด้านภาษา
จานวน 5 ท่าน นาผลจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่าดัชนี IOC (Index of
Consistency) โดยแต่ละข้อจะต้องมีค่า 0.05 ขึ้นไป (ศิริชัย กาญจนวาสี , 2544) แล้วนาไปปรับปรุง
แก้ไข ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดหลักเกณฑ์การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติดังนี้
2.4.1 เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาอุดมศึกษาหรือด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ / หรือ
2.4.2 เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในตาแหน่งบริหารงานสถาบัน อุดมศึกษา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ / หรือ
2.4.3 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ระดับรองศาสตราจารย์
2.5 แบบสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง ผู้ วิ จัย ได้ ใ ช้ เพื่ อ ส ารวจข้ อ มู ล เชิ งลึ ก จากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
สถาบัน ผู้บริหารระดับกลางหรือผู้บริหารระดับสูงในประเด็นเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรตามมุมมอง
ทั้ง 4 มุมมอง คือ มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม มุมมองผู้รับบริการ มุมมองกระบวนการภายใน และ
มุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา
2.6 แบบตรวจสอบเอกสาร ผู้วิจัยได้ใช้เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงข้อเท็จจริงที่
เป็นรูปธรรมตามมุมมองต่างๆ ซึ่งมีตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ย่อย โดยในแต่ละเกณฑ์ผู้วิจัยจะทาการตรวจ
เอกสารที่สามารถเป็นหลักฐานที่สามารถยืนยันตัวบ่งชี้ย่อยได้ อาทิ รายงานประเมินตนเอง (SAR)
ระดับคณะ หลักสูตร
2.7 แบบประเมิ น สถานภาพของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
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การประเมินสถานภาพหลักสูตรจะทาให้เราทราบว่า ปัจจุบันหลักสูตรเป็นอย่างไร มี
ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรค และมี ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายในที่
เป็นจุดแข็งจุดอ่อนในด้านใดบ้าง เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการจัดวางทิศทางของหลักสูตร ในการประเมิน
จะใช้ กระบวนการทางสถิติเ ป็ น เครื่องมือในการประเมิน และนาเสนอโดยกราฟแสดงสถานภาพ
หลักสูตร โดยมีกระบวนการประเมินดังต่อไปนี้
1) นาประเด็นสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน โดย
ผู้วิจัยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ที่มีคุณสมบัติด้านรัฐประศาสนศาสตร์และด้านอุดมศึกษา
ร่วมกันระดมความคิดเขียนประเด็นสาคัญทั้งด้านที่เป็นปัจจัยด้านโอกาส (+) และอุปสรรค (-) และ
ประเด็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (+) และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน (-)
2) ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านให้คะแนนในแต่ละประเด็นตามแบบฟอร์มการให้คะแนน
ซึ่งกาหนดคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง มากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง มาก
3 คะแนน
หมายถึง พอใช้
2 คะแนน
หมายถึง น้อย
1 คะแนน
หมายถึง น้อยมาก
3) หากค่าเฉลี่ยของแต่ละประเด็นแล้วหาค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้าน
4) ให้น้าหนักประเด็นสาคัญทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยใช้วิธีการเดียวกับ
ข้อ 3
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เมื่อได้ค่าคะแนนของแต่ละปัจจัยแล้ว นาทุกปัจจัยมาสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
หลักสูตร ดังนี้
1. ช่ อ งปั จ จั ย ภายนอก/ปั จ จั ย ภายใน ให้ น าประเด็ น ปั จ จั ย ภายนอกมาใส่ ใ นช่ อ งปั จ จั ย
ภายนอก และนาประเด็นปัจจัยภายในมาใส่ในช่องปัจจัยภายใน
2. ช่องน้าหนักคะแนน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิกาหนดค่าคะแนนแต่ละด้านตามความสาคัญตาม
ความเห็นชอบของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน เพื่อให้น้าหนักคะแนนว่าด้านใดมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต ร รปด.มากน้ อ ยตามล าดั บ และเมื่ อ รวมคะแนนทุ ก ปั จ จั ย ของ
สภาพแวดล้อมภายนอก/ภายใน กาหนดให้เป็นค่าคะแนนไม่เกิน 1
3. ช่องค่าคะแนน (โอกาส-อุปสรรค/จุดแข็ง -จุดอ่อน) ให้กรอกค่าเฉลี่ยที่ได้จากค่าเฉลี่ย
ปัจจัยแต่ละด้านของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน
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4. ช่องคะแนนจริง (โอกาส-อุปสรรค/จุดแข็ง-จุดอ่อน) เป็นผลคูณของค่าน้าหนักคะแนน
ในช่วงน้าหนักคะแนนและค่าคะแนนของปัจจัยแต่ละด้าน แล้วรวมคะแนนจริงนามาหาผลต่าง แล้วหา
ค่าเฉลี่ยปัจจัยแต่ละด้าน
5. ช่องสรุป กรอกผลต่างของคะแนนจริงในแต่ละด้าน ทั้งที่เป็นโอกาส-อุปสรรค/จุดแข็ง จุดอ่อน ซึ่งมีข้อควรระวังคือ กรณีที่คะแนนช่วงสรุปมีค่าเท่ากัน ให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิกลับไปตรวจสอบ
ผล การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยจากสภาพแวดล้อมและการให้ค่าคะแนนของประเด็นสาคัญอีกครั้ง
หนึ่ง
6. ช่องเฉลี่ย ปัจจัยภายนอกให้นาคะแนนรวมของโอกาสลบด้วยคะแนนรวมของอุปสรรค
แล้วหารด้วย 2 ปัจจัยภายในให้นาคะแนนรวมของจุดแข็งลบด้วยจุดอ่อนแล้วหารด้วย 2
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยประกอบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
1. รวบรวมเอกสาร บทความ วารสาร พระราชบั ญ ญั ติ รายงานประจ าปี งานวิ จั ย
วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวกับคุณค่าการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเกี่ยวกับแนวคิด
ห่ว งโซ่คุณค่าของสถาบั นอุดมศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศและแนวคิดดัช นีชี้วัดแบบสมดุล ของ
สถาบั น อุดมศึกษาไทยและต่างประเทศ ผู้ วิจัยนาเอกสารทั้งหมดมาทาการคัดเลื อกโดยผ่ านการ
ประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของเอกสาร ดังนี้
1.1 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสาร โดยพิจารณาจาก
- บุคคลใดเป็นผู้บันทึกเอกสาร
- ปีที่บันทึกหรือสร้างเอกสาร
- จุดมุ่งหมายของการบันทึกเอกสาร
- แหล่งที่มาของเอกสาร
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยพิจารณาจาก
- มีหลักฐานสนับสนุนแสดงความถูกต้อง
- เอกสารมีความชัดเจนไม่บิดเบือนความหมาย
2. นาเอกสารมาวิเคราะห์แนวคิดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของสถาบันอุดมศึกษาและดัชนีชี้วัดแบบ
สมดุลของสถาบันอุดมศึกษาจะนาไปใช้ เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
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3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับนักศึกษาและดุษฎีบัณฑิต ซึ่งการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้แบบสารวจเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่งผู้วิจัยได้
ประยุกต์แบบสารวจมาจากกรอบแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลซึ่งเกิดจากการ
วิเคราะห์ แต่แบบสารวจนี้ได้ปรับและประยุกต์กรอบและประเด็นให้สอดคล้องกับบริบทในเชิงรัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยเป็ น โครงสร้างข้อคาถามตาม 4 มุมมอง คือ มุมมองผลตอบแทนต่อสั งคม
มุมมองผู้รับบริการ มุมมองกระบวนการภายใน และมุมมองการเรียนรู้และพัฒนา โดยจาแนกตาม
ประเภทกิจกรรมต่างๆ ทั้งส่วนสนับสนุน (Support Activities) และส่วนหลัก (Primary Activities)
เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการจัดทากลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตต่อไป การเก็บข้อมูลด้วยแบบสารวจ ผู้วิจัยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ เมื่อ
ครบ 2 สัปดาห์หากแบบสอบถามยังไม่ส่งกลับมา ผู้วิจัยจะใช้วิธีการโทรศัพท์สอบถาม และจะส่ง
แบบสอบถามไปให้อีกครั้งหากเกิดความผิดพลาด
4. แบบตรวจสอบรายการซึ่งผู้วิจัยได้ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน เช่น ผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร และสอบถามเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
5. แบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เพื่อสารวจข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริหารของสถาบัน ทั้งผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้บริหารระดับกลาง โดยผู้วิจัยจะทาการนัดสัมภาษณ์โดยทาหนังสือขอความอนุเคราะห์
ไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่ง เพื่อขอทาการนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการเข้าสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากผลการสารวจกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ เช่น อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา และ
ดุษฎีบัณฑิต การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสารวจ ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากแบบสัมภาษณ์ โดยใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ก็คือ ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้บริหารระดับกลาง ของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบรายการ เพื่อความชัดเจนในส่วนของเอกสารที่เป็น
หลักฐานในเชิงรูปธรรมว่าได้มีการดาเนินการหรือไม่
2. นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสารวจ แบบสัมภาษณ์ และแบบตรวจสอบรายการ
คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมาจัดทาร่างกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตร
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รั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต แต่ ล ะสถาบั น ทั้ ง 3 สถาบั น คื อ มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเกริก
3. การตรวจสอบและประเมินร่างกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบั ณฑิตของสถาบั น อุดมศึกษาไทยแต่ล ะสถาบันทั้ง 3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลั ยรามคาแหง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต และมหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก โดยการจั ด ประชุ ม สั ม มนาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(Connoisseurship) มีวิธีการและขั้นตอนดั้งนี้
3.1 ตรวจสอบและประเมินร่างกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบั ณฑิตของสถาบั น อุดมศึกษาไทยแต่ล ะสถาบันทั้ง 3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลั ยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเกริก โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุดมศึกษา และด้านแผน
กลยุทธ์ จานวน 10 ท่าน
3.2 ปรับ ปรุ งแก้ไขร่างกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลั กสู ตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บั ณ ฑิ ต ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยแต่ ล ะสถาบั น ทั้ ง 3 สถาบั น คื อ มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต และมหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก ตามผลการตรวจสอบและประเมิ น โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3.3 นาเสนอกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยแต่ละสถาบันทั้ง 3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเกริก
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดกรอบ และตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
1.1 บูรณาการแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลจากเอกสาร เช่น แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ น กรอบแนวคิ ด ในการวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุ ษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย อาทิเช่น นาตัวชี้วัดในแต่ละมุมมองตาม
แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลในเชิงการศึกษา ซึ่งอ้างอิงมาจาก Kaplan & Norton (2004) และการ
แบ่งกิจกรรมสนับสนุน และกิจกรรมหลัก ตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในเชิงอุดมศึกษาซึ่งอ้างอิงมาจาก
การสังเคราะห์แนวคิดจากนักวิชาการหลายท่าน รวมถึงได้มีการอ้างอิงและประยุกต์ตัวบ่งชี้ของการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย นอกจากจะได้กรอบแนวคิดแล้ว
ผู้วิจัยยังได้ตัวบ่งชี้เชิงคุณค่าตามแต่ละมุมมองภายใต้กิจกรรมสนับสนุนและกิจกรรมหลัก
ขั้นตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
2.1 น ากรอบแนวคิ ด ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า และแนวคิ ด ดั ช นี ชี้ วั ด แบบสมดุ ล มาประยุ ก ต์ ใ ห้ มี
ลักษณะเฉพาะกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมาสร้างแบบสารวจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
คุณ ค่า ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษฎี บั ณฑิ ตของสถาบั นอุ ด มศึ กษาไทย ซึ่ งตอนที่ 1
ประกอบด้วย การสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตซึ่งใช้แบบสารวจความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และตอนที่ 3 ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
หลังจากนั้นนาแบบสอบถาม (Questionnaires) ดังกล่าว ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
นามาตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง ความครอบคลุมด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้ คานวณค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Congruency: IOC ) แล้วทาการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ว่าเข้าเกณฑ์
หรือไม่ หากเข้าเกณฑ์ก็จะนาไปสู่การเก็บข้อมูลต่อไป (ตามเอกสารแนบ 3)
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) จากอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต / นิสิต/นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิ ต และดุษฎี
บัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก 3 แห่งของสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะสถาบั น ที่ เ ปิ ด หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกด้ า นรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ คือ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเกริก
2.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบรายการ ซึ่งผู้วิจัยได้ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน
เช่น ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร และสอบถามเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
2.4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนข้างต้น โดยหาค่าสถิติพื้ นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา และการ
วิเคราะห์เอกสารหลักฐาน
ขั้นตอนที่ 3 จั ด ท าร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
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3.1 นาผลการศึกษาและวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 มาเป็นข้อมูลในการจัดทาร่างกลยุทธ์การ
สร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยแต่ละสถาบันทั้ง 3
สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเกริก
3.2 วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มของหลั กสู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis) ได้นาผล
การวิเคราะห์ที่ได้ในขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์โดยกาหนดให้ผลการวิเคราะห์ข้อถามที่ได้ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
4.50 ขึ้นไป ถือว่ากิจกรรมนั้นๆ มีจุดแข็ ง (Strength) ส่วนข้อคาถามที่ได้เฉลี่ย 4.49 ลงมาถือว่า
กิจ กรรมนั้น ๆ ยังมีจุดอ่อน (Weakness) ส่ วนการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้ อมภายนอก (External
Analysis) ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ในแต่ละประเด็นที่ได้ว่าประเด็นใดบ้างที่เป็นโอกาส
(Opportunities) และอุ ป สรรค (Threats) เมื่ อ ผู้ วิ จั ย ได้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ทั้ ง การวิ เ คราะห์ ส ภาพ
แวดล้อมภายใน และภายนอกแล้วก็ได้นาข้อมูลดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์ SWOT Analysis โดย
พิจารณาว่าคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยมีจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนมากกว่ากัน และมีโอกาสหรืออุปสรรคมากกว่ากัน โดยการวิเคราะห์ SWOT ผู้วิจัยได้ทา
การวิเคราะห์แยกกัน 3 แห่ง กล่าวคือ ทาการวิเคราะห์ SWOT ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเกริก
3.3 นาผลที่ได้จากข้อ 3.2 มาทาการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อมาทาการจัดวางทิศทาง
ของกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
แต่ ล ะสถาบั น ทั้ ง 3 สถาบั น คื อ มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต และ
มหาวิทยาลัยเกริก
3.4 การกาหนดประเด็นกลยุทธ์และกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบั ณฑิตของสถาบั น อุดมศึกษาไทยแต่ล ะสถาบันทั้ง 3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลั ยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเกริก
3.5 สรุ ป ร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยแต่ ล ะสถาบั น ทั้ ง 3 สถาบั น คื อ มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเกริก
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ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบร่างกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
4.1 ตรวจสอบและประเมินร่างกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บั ณ ฑิ ต ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย
โดยการจั ด ประชุ ม ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นอุ ด มศึ ก ษา
(Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบร่างกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บั ณ ฑิ ต ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยแต่ ล ะสถาบั น ทั้ ง 3 สถาบั น คื อ มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเกริก
4.2 สรุปผล และนาเสนอการพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบั ณฑิตของสถาบั นอุดมศึกษาไทย พร้อมการวิเคราะห์ อภิปรายผล สรุปผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะ
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แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการดาเนินการ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยใน 3 ประเด็น คือเพื่อกาหนดกรอบและตัวบ่งชี้คุณค่า
ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) และดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
และดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard) และเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ในการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยซึ่งมุ่งดาเนินการใน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 กาหนดกรอบ และตัวบ่งชี้คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
1. ผู้วิจัยได้ทบทวน และวิเคราะห์การบูรณาการแนวคิดห่ วงโซ่คุณค่าและแนวคิดดัชนีชี้วัด
แบบสมดุ ล จากเอกสาร เช่ น แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เป็ น กรอบแนวคิ ด ใน
การวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยจากร่าง
กรอบสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า และแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุ ล (แผนภาพที่ 2) อาทิเช่น นา
ตัวชี้วัดในแต่ละมุมมองตามแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลในเชิงการศึกษาซึ่งอ้างอิงมาจาก Kaplan &
Norton (2004) และการแบ่งกิจกรรมสนับสนุน และกิจกรรมหลักตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในเชิง
อุดมศึกษาซึ่งอ้างอิงมาจากการสังเคราะห์แนวคิดจากนักวิชาการหลายท่าน รวมถึงได้มีการอ้างอิงและ
ประยุกต์ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาด้วย นอกจาก
จะได้กรอบแนวคิดแล้วผู้วิจัยยังได้ตัวบ่งชี้เชิงคุณค่าตามแต่ละมุมมองภายใต้กิจกรรมสนับสนุนและ
กิจกรรมหลัก
ผลการวิเคราะห์ตามตอนที่ 1 กาหนดกรอบ และตัวบ่งชี้คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ผู้วิจัยได้ทบทวน และวิเคราะห์การบูรณาการแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบ
สมดุ ล จากเอกสาร เช่ น แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เป็ น กรอบแนวคิ ด ใน
การวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยจากร่าง
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กรอบสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า และแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลตามแผนภาพที่ 2 โดยนา
ตัวชี้วัดในแต่ละมุมมองตามแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลในเชิงการศึกษาซึ่งอ้างอิงมาจาก Kaplan &
Norton (2004) และการแบ่งกิจกรรมสนับสนุน และกิจกรรมหลักตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในเชิง
อุดมศึกษาซึ่งอ้างอิงมาจากการสังเคราะห์แนวคิดจากนักวิชาการหลายท่าน ผู้วิจัยพบว่าได้ตัวบ่งชี้เชิง
คุณค่าทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้หลักตามแต่ละมุมมองภายใต้กิจกรรมสนับสนุนและกิจกรรมหลัก ซึ่งผู้วิจัย
ได้ทาการกาหนดรหัส (Code) แต่ละตัวบ่งชี้หลัก
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ผลการสังเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นแล้วผู้วิจัยได้นากรอบแนวคิดดังกล่าวมา
ทาการวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตต่อไป ซึ่งผลจากการทบทวน และ
พิจารณาร่างการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล ซึ่งสามารถบรรยาย
รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
1.1 กรอบของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและ
แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล
ผลการสั งเคราะห์กรอบแนวคิดห่ ว งโซ่คุณค่าและแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ทาการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลจากแผนภาพที่ 2 ซึ่ง
พบว่าในส่วนห่วงโซ่คุณค่าด้านกิจกรรมสนับสนุนหรืองานทั่วไป (Support Activities) และด้าน
กิจกรรมหลั กหรือพัน ธกิจ ของหลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยจาแนกตามมุมมอง 4
มุมมองของแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลซึ่งสามารถนาเสนอกรอบในเชิงสมการการสังเคราะห์กรอบ
แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (ดังแผนภาพที่ 11) ได้ดังนี้
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แผนภาพที่ 4 ผลการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC) กับแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC)
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1.2 ตัวบ่งชี้คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มุมมองที่ 1: คุณค่าตามมุมมองผลตอบแทนต่อสังคม (Social Benefit Value)
กิจกรรมสนับสนุน มีทั้งหมด 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1: ผู้บริหาร อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่และผู้เรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (รปด.) มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน และ
สังคม
2. อาจารย์ประจ า เจ้าหน้าที่ และผู้ เรียนมีการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ภายนอก
3. มีการบูรณาการกิจกรรมเพื่อสังคมเข้ากับการเรียนการสอน และการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการกิจกรรมแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกิจกรรมแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2: การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด.
ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคม
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. มีการประเมิน ผลความส าเร็จ ของการด าเนิ นกิจกรรมชมรมหรือ สมาคมศิษ ย์เก่ าของ
หลักสูตร รปด.
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินกิ จกรรมชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของ
หลักสูตร รปด.
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ตัวบ่งชี้ที่ 3: ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก
ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. มีแผนระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก หลักสูตร รปด.
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายนอกหลักสูตร รปด.
3. มีก ารน าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ ร ะบบสารสนเทศหลั ก สู ตร รปด. มา
ปรับปรุงระบบ
กิจกรรมหลัก มีทั้งหมด 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4: การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมภายนอก
ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
3. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อประกอบการ
กาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการ
6. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ
7. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม
8. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5: การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ภายนอก
ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
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2. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
3. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน
5. มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
มุมมองที่ 2: คุณค่าตามมุมมองผู้รับบริการ (ผู้เรียน) (Learner Value)
กิจกรรมสนับสนุน มีทั้งหมด 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 6: การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุดสื่อการเรียนการสอน ห้องประชุม และ
อื่นๆ ได้คานึงถึงประโยชน์ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.
ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตร รปด. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่ผู้เรียนในหลักสูตร รปด. ทุกปีการศึกษา
3. มีบริการห้องพักนักศึกษา (ผู้เรียน) และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4. มีบริการห้องประชุมย่อยในการทากิจกรรมแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอ
ตัวบ่งชี้ที่ 7: การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้คานึงถึงกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลักสูตร รปด.
ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าที่ส่ งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
2. ชมรมหรื อ สมาคมศิษ ย์ เก่ ามี ส่ ว นส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนนาความรู้ไ ปใช้ ในการจัด กิจ กรรมที่
ดาเนินการ ดังกิจกรรมต่อไปนี้
2.1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
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2.3 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีการสนับสนุนให้ผู้ เรียนสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
หลักสูตร และมีกิจกรรมร่วมกัน
4. มีการประเมิน ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาชมรมหรือ
สมาคมศิษย์เก่า
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8: ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อเรียนในหลักสูตร
รปด.
ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว เที่ยงตรง และทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนใน
หลักสูตร รปด.
2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในหลักสูตร รปด.
3. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ใช้ระบบสารสนเทศหลักสูตรรปด.
มาปรับปรุงระบบ
กิจกรรมหลัก มีทั้งหมด 4 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 9: การเรียนการสอนของหลัก รปด.เหมาะสมกับผู้เรียน และมีความทันสมัย
ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2. หลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
3. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร
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4. มีการพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและประเทศ รวมถึงการปฏิรูป
ระบบราชการไทย
5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10: การวิจัยในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. มีการจัดระบบ กลไกและกระบวนการให้คาปรึกษาในการทาวิจัยแก่ผู้เรียน
2. มีร ะบบและกลไกอานวยความสะดวกให้ แ ก่ผู้ เรี ยนในการเผยแพร่ผ ลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
3. มีการนาผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 11: การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียน
การสอน
2. มีการบูรณาการผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียน
3. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 12: การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
ของผู้เรียน
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ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการ
เรียนการสอน
2. มีการบูรณาการผลงานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของ
ผู้เรียน
3. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย
มุมมองที่ 3: คุณค่าตามมุมมองกระบวนการภายใน (Internal Processes Value)
กิจกรรมสนับสนุน มีทั้งหมด 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 13: กระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่วไปของหลักสูตร รปด.
ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. จานวนห้องเรียนที่รองรับผู้เรียนในหลักสูตร รปด. มีเพียงพอทั้งใช้ในการเรียนและการสอน
2. จานวนหนังสือและตารารวมทั้งเอกสารต่างๆ ในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มีเพียงพอ
และทันสมัยและรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตร รปด.
3. จานวนของอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร รปด. มีความเพียงพอ และมี
ความทันสมัย
4. จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือเทียบเท่า
ตามตัวบ่งชี้ย่อยอุดมศึกษาปี พ.ศ. 2548
5. จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
6. จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
7. จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์
8. มีแผนระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.
9. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหลักสูตร โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน
10. มีแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
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11. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
12. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของสถาบัน
13. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
14. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน
กิจกรรมหลัก มีทั้งหมด 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่: 14 กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. ในหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย
2. มีการให้ ผู้ มีป ระสบการณ์ทางวิช าการหรือจากหน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชนหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
3. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา
4. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
น้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
5. การทาวิจัยทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานของโจทย์การวิจัยมีความทันสมัย
และทันต่อเหตุการณ์โดยเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. มีการนาผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่: 15 กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ
การเรียนการสอน
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2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ
การวิจัย
3. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย
4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย
มุมมองที่ 4: คุณค่าตามมุมมองการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Value)
กิจกรรมสนับสนุน มีทั้งหมด 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่: 16 ทุนทางด้านข้อมูล (Information Capital) เกี่ยวกับข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. หลักสูตร รปด.มีระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน โดยครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
2. หลักสูตร รปด.มีระบบเครือข่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพ
3. หลั ก สู ต ร รปด.มี ก ารจั ด บริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาทางวิ ช าการและแนะแนวการใช้ ชี วิ ต แก่
นักศึกษาในหลักสูตร
4. หลักสูตร รปด.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในหลักสูตร
5. หลั ก สู ต ร รปด.มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาประสบการณ์ ท างวิ ช าการและวิ ช าชี พ แก่
นักศึกษาในหลักสูตร
6. หลักสูตร รปด.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
7. หลั กสู ตร รปด. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒ นาความรู้ทั้งเชิงวิช าการ และวิช าชีพและ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
ตัวบ่งชี้ที่: 17 ทุนทางด้านองค์การ (Organization Capital) เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากร
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ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. จัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
2. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร รปด.ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
3. มีการบริ ห ารและการพัฒ นาคณาจารย์ในหลักสู ตร รปด.และบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์ในหลักสูตร รปด.
และบุคลากรสายสนับสนุน
5. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
6. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
กิจกรรมหลักมีทั้งหมด 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 18: ทุนบุคคล (Human Capital) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.
ตัวบ่งชี้ย่อย:
1. มีการจั ดการเรี ย นรู้ ที่พัฒ นาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
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6. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ
7. มีการพัฒ นาความรู้ที่ได้จากการให้ บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ บุคลากร
ภายในหลักสูตร รปด. และเผยแพร่สู่สาธารณชน
8. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
9. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ผลรวมคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ตัวบ่งชี้รวม:
คุณค่า ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกิดจาก
บริหารจัดการหลักสูตรที่อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล และห่วงโซ่คุณค่า
ตัวบ่งชี้รวมย่อย:
1. คุณค่าที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการด้านผลตอบแทนต่อสังคมผ่านกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมสนับสนุน
2. คุณค่าที่เกิดจากการบริหารจัดการด้านผู้รับบริการ (ผู้เรียน)ผ่านกิจกรรมหลักและกิจกรรม
สนับสนุน
3. คุณค่าที่เกิดจากการบริหารจัดการด้านกระบวนการภายในผ่านกิจกรรมหลักและกิจกรรม
สนับสนุน
4. คุณค่าที่เกิดจากการบริหารจัดการด้านการเรียนร็และการพัมนาผ่านกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมสนับสนุน
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
1. ผู้วิจัยได้นากรอบแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลมาประยุกต์ให้มี
ลักษณะเฉพาะกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมาสร้างแบบสารวจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
คุณค่าของหลั กสูตรรั ฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย หลังจากนั้นนา
แบบสอบถาม (Questionnaires) ดังกล่าวซึ่งผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษานามาตรวจสอบ
คุณภาพความตรงโดยผู้ ทรงคุณวุฒิซึ่งพิจารณาในด้านความครอบคลุ มด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้
คานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruency: IOC) โดยผลการตรวจสอบผลการวิเคราะห์
พบว่ าอยู่ ที่ 1.00 คื อมี ความตรง (Validity) สู ง หลั งจากนั้ นผู้ วิ จั ยจึ งน าแบบสอบถาม
ดังกล่าวไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต/นิสิต/
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต จาก 3 แห่งของสถาบันอุดมศึกษาไทยโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะ
สถาบันที่เปิดหลักสูตรปริญญาเอกด้านรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ คือ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัย
เกริก รวมถึงการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ซึ่งถามผู้บริหารทั้งกลางและสูงในเชิงลึกเกี่ยวกับคุณค่า
ของหลักสูตร ปัญหาและข้อเสนอแนะ และทาการเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตร
เมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวทั้งสิ้นได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากขั้นตอนข้างต้น
ต่อไปโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์
เอกสารหลักฐานจากหลักฐานที่มีในดาเนินการหลักสูตร
ผลการวิเคราะห์ตามตอนที่ 2: วิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีทั้งหมด 3 ส่วนใหญ่ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง ผลการวิเคราะห์สามารถนาเสนอได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4 สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถามหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (n=65)
นิสิต/นักศึกษา

สถานภาพ
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 40 ปี
41 – 49 ปี
50 ปีขึ้นไป
3. ประสบการณ์ทางาน
ต่ากว่า 10 ปี
10-12 ปี
12 ปีขึ้นไป

ดุษฎีนิพนธ์
ร้อย
จานวน ร้อยละ จานวน
ละ

อาจารย์ประจา
ร้อย
จานวน
ละ

37
28

56.9
43.1

10
10

50.0
50.0

3
2

60.0
40.0

65
-

100.0
-

2
16
2

10.0
80.0
10.0

1
4

20.0
80.0

64
1
-

98.5
1.5
-

2
11
7

10.0
55.0
35.0

3
2

60.0
40.0

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนิสิต/ นักศึกษาที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.9) มี
อายุส่วนใหญ่ 34-36 ปี (ร้อยละ47.6) มีประสบการณ์ทางาน 3-6 ปี (ร้อยละ 61.5)
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และเพศหญิง (ร้อยละ 50.0) มีอายุส่วน
ใหญ่ 45 ปี (ร้อยละ 40.0) มีประสบการณ์ทางาน 10-12 ปี (ร้อยละ 55.0)
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นอาจารย์ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ส่ วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 60.0) และเพศหญิง (ร้อยละ
40.0) อายุส่วนใหญ่ 56 ปี (ร้อยละ 40.0) ประสบการณ์ทางาน 10-12 ปี (ร้อยละ 60.0)
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ตารางที่ 5 ความคิ ดเห็ นของผู้ ตอบแบบสอบถามหลักสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (n=65)
คุณค่าสาหรับ
หลักสูตร รปด.
1. มุมมอง
ผลตอบแทนต่อ
สังคม
2. มุมมอง
ผู้รับบริการ
3. มุมมอง
กระบวนการภายใน
4. มุมมองการเรียนรู้
และการพัฒนา
รวม

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
4.07 .19
ดี 4.10 .254 ดี 4.05 .059 ดี

4.11

.18

ดี

4.14 .179

ดี

4.09 .106

ดี

4.13

.19

ดี

4.14 .181

ดี

4.15 .100

ดี

4.13

.17

ดี

4.14 .196

ดี

4.09 .116

ดี

4.11

.10

ดี

4.13 .131

ดี

4.09 0.58

ดี

จากตารางที่ 5 พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ คุ ณ ค่ า ส าหรั บ หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหงทุกมุมมองอยู่ในระดับดี ( X = 4.11) โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า มุมมองกระบวนการภายใน มุมมองการเรียนรู้ และการพัฒนามีคุณค่าดี
เป็นอันดับแรก ( X = 4.13) รองลงมาคือ มุมมองผู้รับบริการ ( X = 4.11) ส่วนมุมมองผลตอบแทนต่อ
สังคมดีอยู่ในอันดับสุดท้าย ( X = 4.07)
ความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหงทุ ก มุ ม มองอยู่ ใ นระดั บ ดี โดยผู้ ต อบแบบสอบถามเห็ น ว่ า มุ ม มอง
ผู้รับบริการ มุมมองกระบวนการภายใน มุมมองการเรียนรู้และการพัฒนามีคุณค่ าดีเป็นอันดับแรก (
X = 4.14) รองลงมาคือ มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม ( X =4.10)
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงทุกมุมมองอยู่ในระดับดี โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า มุมมองกระบวนการ
ภายใน มีคุณค่าดีเป็นอันดับแรก ( X = 4.15) รองลงมาคือ มุมมองผู้รับบริการ มุมมองการเรียนรู้และ
การพัฒนา ( X = 4.09) และมุมมองผลตอบแทนต่อสังคม ( X =4.05) ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 ความคิดเห็ นของผู้ ตอบแบบสอบถามหลักสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม (n=65)
นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
1. ผู้บริหาร อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่และผู้เรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(รปด.) มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
4.26 .509
ดี
4.55 .510
ดี
4.60 .548
ดี
1.1 ผู้บริหารหลักสูตรมี
การกาหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อชุมชน และ
สังคม
4.18 .429
ดี
4.00 .324
ดี
4.00 .000
ดี
1.2 อาจารย์ประจา
เจ้าหน้าที่ และผู้เรียนมีการ
ดาเนินกิจกรรมกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ภายนอก
ดี
420 .616
ดี
4.20 .447
ดี
1.3 อาจารย์มีการบูรณา 4.12 .545
การกิจกรรมเพื่อสังคมเข้า
กับการเรียนการสอน และ
การวิจัย
4.14 .634
ดี
4.25 .716
ดี
4.20 .447
ดี
1.4 อาจารย์มีการ
ประเมินผลความสาเร็จของ
การบูรณาการกิจกรรมแก่
สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
4.09 .605
ดี
4.05 .826
ดี
4.20 .447
ดี
1.5 อาจารย์มีการนาผล
การประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการกิจกรรมแก่
สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
รายการ
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
2 การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด.
ดี
3.90 .447 พอใช้ 4.00 .070
ดี
2.1ชมรมหรือสมาคมศิษย์ 4.03 .529
เก่าของหลักสูตร รปด. มีการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคม
ดี
3.80 .410 พอใช้ 4.00 .707
ดี
2.2มีการจัดบริการข้อมูล 4.02 .484
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม
4.03 .499
ดี
3.70 .571 พอใช้ 4.00 .707
ดี
2.3มีการประเมินผล
ความสาเร็จของการดาเนิน
กิจกรรมชมรมหรือสมาคม
ศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด.
4.11 .664
ดี
4.40 .754
ดี
4.20 .447
ดี
2.4มีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
ดาเนินกิจกรรมชมรมหรือ
สมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร
รปด.
รายการ
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
3 ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก
4.11 .664
ดี
4.00 .459
ดี
4.00 .707
ดี
3.1มีแผนระบบ
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้สนใจภายนอกหลักสูตร
รปด.
ดี
3.90 .553 พอใช้ 3.80 .447 พอใช้
3.2มีการประเมินความพึง 4.23 .702
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศภายนอก
หลักสูตร รปด.
4.17 .675
ดี
4.45 .605
ดี
4.00 .000
ดี
3.3มีการนาผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
หลักสูตร รปด.มาปรับปรุง
ระบบ
4. การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4.06 .556
ดี 4.10 .553
ดี
4.80 .447
ดี
4.1มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน
4.05 .543
ดี
4.10 .553
ดี
4.00 .707
ดี
4.2มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการวิจัย
4.08 .539
ดี
4.30 .733
ดี
4.00 .707
ดี
4.3มีการประเมินผล
ความสาเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
รายการ
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
รายการ
4.4มีการนาผลการ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.14 .726

ประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
4.06 .659
4.5มีการสารวจความ
ต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อ
ประกอบการกาหนดทิศทาง
และการจัดทาแผนการ
บริการทางวิชาการ
4.00 .750
4.6 มีความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

ดี

4.15 .587

ดี

4.40 .864

ดี

ดี

4.20 .834

ดี

4.20 .447

ดี

ดี

4.45 .605

ดี

4.20 .447

ดี
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
รายการ
4.7 มีการประเมิน

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
3.78 .573 พอใช้

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

3.95 .759

พอใช้

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
3.60 .548

ประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคม
3.77 .606 พอใช้ 3.95 .605 พอใช้ 3.80 .447
4.8 มีการนาผลการ
ประเมินไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ
5 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก
3.88 .545 พอใช้ 3.80 .696 พอใช้ 3.80 .837
5.1 มีการบูรณาการงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
3.92 .620 พอใช้ 4.20 .523
ดี
3.80 .447
5.2 มีการเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
4.09 .605
ดี
4.35 .671
ดี
3.40 .894
5.3 มีการประเมินผล
ความสาเร็จของการบูรณา
การงานด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
ของผู้เรียน

พอใช้

พอใช้

พอใช้

พอใช้

พอใช้
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
รายการ
5.4 มีการนาผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของผู้เรียน
5.5 มีการกาหนดหรือ
สร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
รวม

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

4.14 .634

ดี

4.15 .587

ดี

3.80 .447

พอใช้

4.26 .644

ดี

4.25 .639

ดี

4.20 .447

ดี

4.07 .193

ดี

4.10 .254

ดี

4.05 .059

ดี

จากตารางที่ 6 พบว่า ความคิดเห็ นของนิสิ ต/นักศึกษาที่มีต่อคุณค่าส าหรับหลั กสู ต ร
รั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎีบั ณ ฑิต ของมหาวิท ยาลั ยรามค าแหง มุ มมองผลตอบแทนต่ อ สั ง คม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.07) และหากจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ประจา
เจ้าหน้าที่และผู้เรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รปด.) มีการดาเนินกิ จกรรมเพื่อ
สั ง คม การด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สั งคมของชมรมหรื อ สมาคมศิ ษ ย์ เก่ า ของหลั กสู ต ร รปด. ระบบ
สารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก อยู่ในระดับดี แต่จะมีเฉพาะ
การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งพบว่ามี การ
ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ( X = 3.78) มีการนาผลการ
ประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ( X = 3.77) และ การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก ซึ่งมีการบูรณาการงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ( X = 3.88)
และ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวั ฒนธรรมต่อสาธารณชน ( X =
3.92) อยู่ในระดับพอใช้
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ความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.10) และ
หากจ าแนกเป็ น รายข้ อ จะพบว่ า ผู้ บริ ห าร อาจารย์ป ระจ า เจ้ าหน้า ที่ และผู้ เ รี ยนในหลั ก สู ตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบั ณฑิต (รปด.) มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสั งคม อยู่ในระดับดี โดยผู้บริหาร
หลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคม ( X =4.55) แต่
จะมีเฉพาะ การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. ซึ่งพบว่า
ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคม ( X =3.90) มีการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ( X =3.80) มีการประเมินผลความสาเร็จของการ
ดาเนิ น กิจ กรรมชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลั กสู ตร รปด. ( X =3.90) ระบบสารสนเทศของ
หลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก พบว่ามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศภายนอกหลักสูตร รปด. ( X =3.90) มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ( X =3.95) มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ( X =3.95) และ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร
รปด.เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก พบว่ามีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ( X =3.80) ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้
ความคิดเห็นของอาจารย์ ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.05) และหาก
จ าแนกเป็ น รายข้ อ จะพบว่ า ผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ ป ระจ า เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ เ รี ย นในหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รปด.) มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยผู้บริหารหลักสูตรมีการ
กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคม ( X =4.60) และ การดาเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด.โดย มีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. ( X =4.20) ระบบ
สารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอกโดยมีการนาผลการประเมิน
ไปปรั บปรุงการบู รณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X
=4.40) อยู่ในระดับดี แต่มีเฉพาะระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจภายนอกซึ่งมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายนอกหลักสูตร รปด. ( X
=3.80) มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ( X =3.60) มี
การนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ( X =3.80)
ส่วนหนึ่งอยู่ในระดับพอใช้
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ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองผู้รับบริการ (ผู้เรียน) (n=65)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
6. การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุดสื่อการเรียนการสอน ห้องประชุม และอื่นๆ ได้คานึงถึง
ประโยชน์ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.
4.03 .585
ดี
4.05 .605
ดี
3.60 .548 พอใช้
6.1 มีการจัดการหรือ
จัดบริการเพื่อให้ผู้เรียนใน
หลักสูตร รปด.มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้
ดี
4.00 .459
ดี
3.80 .447 พอใช้
6.2 มีบริการห้องสมุดและ 4.05 .513
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมี
การฝึกอบรมการใช้งานแก่
ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.ทุก
ปีการศึกษา
4.05 .513
ดี
3.95 .605 พอใช้ 4.20 .447
ดี
6.3 มีบริการห้องพัก
นักศึกษา (ผู้เรียน) ที่มี
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ดี
4.15 .671
ดี
4.20 .447
ดี
6.4 มีบริการห้องประชุม 4.06 .464
ย่อยในการทากิจกรรมแก่
ผู้เรียนอย่างเพียงพอ
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
7. การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้คานึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนใน
หลักสูตร รปด.
4.08 .568
ดี
4.05 .689
ดี
4.00 .707
ดี
7.1 จัดทาแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาชมรมหรือ
สมาคมศิษย์เก่าที่ส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
ด้าน
4.22 .718
ดี
4.10 .718
ดี
4.20 .447
ดี
7.2 ชมรมหรือสมาคม
ศิษย์เก่ามีส่วนส่งเสริมให้
ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ในการ
จัดกิจกรรม
4.26 .668
ดี
4.40 .681
ดี
4.20 .837
ดี
7.3 ชมรมหรือสมาคม
ศิษย์เก่ามีการสนับสนุนให้
ผู้เรียนสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในหลักสูตร
และมีกิจกรรมร่วมกัน
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
รายการ
7.4 มีการประเมิน

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.26 .644

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.25 .716

ดี

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
4.20 .548

ดี

ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาชมรมหรือ
สมาคมศิษย์เก่า
4.20 .712
ดี
4.15 .587
ดี
4.40 .548
ดี
7.5 มีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา
8. ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อเรียนในหลักสูตร รปด.
4.23 .656
ดี
4.35 .489
ดี
4.00 .707
ดี
8.1 ระบบสารสนเทศมี
ความรวดเร็ว เที่ยงตรง และ
ทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.
3.98 .515 พอใช้ 3.95 .394 พอใช้ 3.80 .447 พอใช้
8.2 มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียน และผู้ใช้
ระบบสารสนเทศภายใน
หลักสูตร รปด.
4.03 .558
ดี
3.95 .394 พอใช้ 3.80 .447 พอใช้
8.3 มีการนาผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศหลักสูตร รปด.มา
ปรับปรุงระบบ
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
9. การเรียนการสอนของหลัก รปด.เหมาะสมกับผู้เรียน และมีความทันสมัย
3.97 .499 พอใช้ 3.85 .587 พอใช้ 3.80 .447 พอใช้
9.1 ทุกรายวิชาของ
หลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ตามที่กาหนด
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดี
4.00 .707
ดี
9.2 หลักสูตรมีรายวิชาที่ 3.89 .664 พอใช้ 4.25 .786
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจาก
การทาวิจัย
4.02 .718
ดี
3.95 .605 พอใช้ 4.00 .707
ดี
9.3 มีการให้ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนของหลักสูตร
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
รายการ
9.4 มีการพัฒนารายวิชา

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.06 .726

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.25 .716

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ของโลกและประเทศ รวมถึง
การปฏิรูประบบราชการไทย
3.98 .599 พอใช้ 4.20 .768
9.5 มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา
10. การวิจัยในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
4.09 .551
ดี
4.30 .571
10.1 มีการจัดระบบ
กลไกและกระบวนการให้
คาปรึกษาในการทาวิจัยแก่
ผู้เรียน
ดี
4.50 .607
10.2 มีระบบและกลไก 4.18 .610
อานวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรียนในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

ดี

4.20 .447

ดี

ดี

4.40 .548

ดี

ดี

4.80 .447

ดี

ดี

3.80 .447

พอใช้
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
รายการ
10.3 มีการนาผลงาน

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ

Χ

4.28

4.30

.673

ดี

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ
.801

ดี

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
3.80

.447

พอใช้

งานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานของผู้เรียน
11. การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
3.97 .585 พอใช้ 3.90 .641 พอใช้ 3.80 .447 พอใช้
11.1 มีการบูรณาการ
การบริการทางวิชาการแก่
สังคมของอาจารย์ผู้สอนเข้า
กับเนื้อหาการเรียนการสอน
3.95 .543 พอใช้ 3.85 .489 พอใช้ 4.00 .000
ดี
11.2 มีการบูรณาการ
ผลงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมมาเป็นโจทย์ในการ
วิจัยของผู้เรียน
ดี
3.60 .548 พอใช้
11.3 มีการประเมินผล 3.98 .573 พอใช้ 4.00 .795
ความสาเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
รายการ
11.4. มีการนาผลการ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.15 .952

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.05 .510

ดี

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
4.40 .894

ประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
12. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน
4.14 .609
ดี
4.20 .696
ดี
4.40 .548
12.1 มีการบูรณาการ
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของอาจารย์ผู้สอน
เข้ากับเนื้อหาการเรียนการ
สอน
ดี
4.20 .523
ดี
4.20 .447
12.2 มีการบูรณาการ 4.23 .656
ผลงานการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมมาเป็นโจทย์
ในการวิจัยของผู้เรียน
ดี
4.35 .671
ดี
4.20 .447
12.3 มีการประเมินผล 4.29 .744
ความสาเร็จของการบูรณา
การงานการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
4.42 .659
ดี
4.55 .510
ดี
4.60 .548
12.4 มีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
4.11 .177
ดี
4.14 .178
ดี
4.09 .106
รวม

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี
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จากตารางที่ 7 พบว่า พบว่า ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองผู้รับบริการ (ผู้เรียน) ในภาพรวม
อยู่ในระดับดี ( X = 4.11) และหากจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน
ห้องสมุดสื่อการเรียนการสอน ห้องประชุม และอื่นๆ ได้คานึงถึงประโยชน์ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.
การบริห ารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้คานึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนใน
หลักสูตร รปด. การวิจัยในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และ การทานุบารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับดี แต่จะมีเฉพาะด้าน
ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อเรียนในหลักสูตร รปด. ซึ่งพบว่ามีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในหลักสูตร รปด. ( X = 3.98) การ
เรียนการสอนของหลัก รปด.ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และมีความทันสมัย ทุกรายวิชาของหลักสูตร มี
รายละเอียดของรายวิช าและของประสบการณ์ภ าคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( X = 3.97) หลักสูตรมี
รายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย ( X = 3.89) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ( X = 3.98) และ การ
บริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อการเรียน มีการบูรณาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน ( X = 3.97) มี
การบูรณาการผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียน ( X = 3.95) มี
การประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่ สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย( X = 3.98) อยู่ระดับพอใช้
ความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองผู้รับบริการ (ผู้เรียน) ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.14) และ
หากจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้คานึงถึงกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลักสูตร รปด.โดยมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในหลักสูตร และมีกิจกรรมร่วมกัน ( X =4.40) การวิจัยในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
โดยมีร ะบบและกลไกอานวยความสะดวกให้ แก่ ผู้ เรียนในการเผยแพร่ผ ลงานวิ จัยในการประชุ ม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ( X =4.50) และ 12 การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียนโดยมีการนาผลการ

158
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย ( X =4.55) อยู่ในระดับดี แต่จะมีเฉพาะ การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุดสื่อการ
เรี ย นการสอน ห้องประชุม และอื่นๆ ได้คานึงถึงประโยชน์ผู้ เรียนในหลั กสูตร รปด.โดยมีบริการ
ห้องพักนักศึกษา (ผู้เรียน) ที่มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ( X =3.95) ระบบสารสนเทศของหลักสูตร
รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อเรียนในหลักสูตร รปด.โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในหลักสูตร รปด. และ มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
และผู้ใช้ระบบสารสนเทศหลักสูตร รปด.มาปรับปรุงระบบ ( X =3.95) การเรียนการสอนของหลัก
รปด.เหมาะสมกับผู้เรียน และมีความทันสมัยโดยทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณ์ภาคสนามก่อนการเปิดสอนในแต่ล ะภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร ( X =3.95)
การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อการเรียน โดยมีการบูรณา
การการบริการทางวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน ( X =3.90)
และมีการบูรณาการผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียน ( X =3.85)
ส่วนหนึ่งยังอยู่ระดับพอใช้ตามลาดับ
ความคิดเห็นของอาจารย์ ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองผู้รับบริการ (ผู้เรียน) ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.09) และหาก
จาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุดสื่อการเรียนการสอน ห้อง
ประชุม และอื่นๆ ได้คานึงถึงประโยชน์ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.โดยมีบริการห้องพักนักศึกษา (ผู้เรียน)
ที่มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และมีบริการห้องประชุมย่อยในการทากิจกรรมแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอ (
X =4.20) การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้คานึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.โดยมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา ( X =4.20) ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อเรียนใน
หลักสูตร รปด.โดยระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว เที่ยงตรง และทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ในหลักสูตร รปด.( X =4.00) การเรียนการสอนของหลัก รปด.เหมาะสมกับผู้เรียน และมีความ
ทันสมัยโดยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนั บ สนุ นการเรีย นรู้ ทุกรายวิช า ทุกภาคการศึกษา ( X =4.40) การวิจัยในหลั กสู ตร รปด.เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยมีการจัดระบบ กลไกและกระบวนการให้คาปรึกษาในการทาวิจัยแก่ผู้เรียน (
X =4.80) การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อการเรียนโดยมี
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การนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย ( X =4.40) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนของผู้เรียนโดยมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X =4.60) แต่มีเฉพาะ การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องสมุดสื่อการเรียนการสอน ห้องประชุม และอื่นๆ ได้คานึงถึงประโยชน์ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.
โดยมีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้ผู้เรียนในหลัก สูตร รปด.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ ( X =4.80)
และ มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีการฝึกอบรมการ
ใช้งานแก่ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.ทุกปีการศึกษา ( X =4.60) ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.
สามารถเป็นประโยชน์ต่อเรียนในหลักสูตร รปด.โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้ใช้
ระบบสารสนเทศภายในหลักสูตร รปด. และมีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ใช้
ระบบสารสนเทศหลักสูตร รปด.มาปรับปรุงระบบ ( X =3.80) การเรียนการสอนของหลัก รปด.
เหมาะสมกับผู้เรียน และมีความทันสมัยโดยมีทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( X =3.) การวิจัยในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน โดยมีระบบและกลไกอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมี การนาผลงานงานวิจัยไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ และมีการรั บรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานของผู้เรียน ( X =3.80) การ
บริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อการเรียนโดย มีการบูรณาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน ( X =3.80) และ มี
การประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย ( X =3.60) ส่วนหนึ่งยังอยู่ระดับพอใช้
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ตารางที่ 8 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองกระบวนการภายใน (n=65)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
13. กระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่วไปของหลักสูตร รปด.
ดี
3.85 .489 พอใช้
13.1 จานวนห้องเรียน 4.08 .539
ที่รองรับผู้เรียนในหลักสูตร
รปด.มีเพียงพอทั้งใช้ในการ
เรียนและการสอน
4.09 .605
ดี
3.90 .447 พอใช้
13.2 จานวนหนังสือ
และตารารวมทั้งเอกสาร
ต่างๆ ในห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ มีเพียงพอและ
ทันสมัยและรองรับการเรียน
การสอนในหลักสูตร รปด.
4.22 .573
ดี
4.15 .671
ดี
13.3 จานวนของ
อุปกรณ์ และสื่อการเรียน
การสอนในหลักสูตร รปด.มี
ความเพียงพอ และมีความ
ทันสมัย
4.12 .625
ดี
4.20 .616
ดี
13.4 จานวนอาจารย์
ประจาที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกทางรัฐประศาสน
ศาสตร์หรือเทียบเท่าตามตัว
บ่งชี้ย่อยอุดมศึกษา ปีพ.ศ.
2548

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
3.80 .447

พอใช้

4.00 .000

ดี

4.00 .707

ดี

4.20 .837

ดี
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
รายการ
13.5 จานวนอาจารย์

ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
13.6 จานวนอาจารย์
ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์
13.7 จานวนอาจารย์
ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์
13.8 มีแผนระบบ
สารสนเทศของหลักสูตร
รปด.
13.9 มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธกิจ
ของหลักสูตร โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอนการวิจัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

4.03 .585

ดี

4.00 .562

ดี

4.60 .548

ดี

3.98 .375

พอใช้

4.00 .725

ดี

4.40 .548

ดี

4.03 .352

ดี

4.20 .616

ดี

4.40 .548

ดี

4.02 .414

ดี

4.30 .657

ดี

4.00 .000

ดี

4.26 .509

ดี

4.10 .447

ดี

4.00 .000

ดี
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
รายการ
13.10 มีแผนกลยุทธ์

ทางการเงินที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน
13.11 มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงิน
หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได้
13.12 มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน
13.13 มีการกาหนด
นโยบายและให้ความสาคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของ
สถาบัน
13.14 มีการดาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

4.32 .533

ดี

4.10 .553

ดี

4.20 .447

ดี

4.35 .623

ดี

4.25 .639

ดี

4.40 .548

ดี

4.22 .673

ดี

4.20 .696

ดี

3.80 .447

พอใช้

4.17 .762

ดี

4.50 .688

ดี

4.40 .548

ดี

4.29 .631

ดี

4.40 .598

ดี

4.20 .837

ดี
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
14. กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย
3.95 .448 พอใช้ 4.05 .394
ดี
14.1 ในหลักสูตรมี
รายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองหรือจาก
การทาวิจัย
3.91 .458 พอใช้ 3.95 .510 พอใช้
14.2 มีการให้ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร
3.85 .507 พอใช้ 4.00 .649
ดี
14.3 มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา
3.98 .599 พอใช้ 3.90 .718 พอใช้
14.4 มีการสารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สาหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกาหนด
การศึกษาของหลักสูตร

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
4.00 .000

ดี

3.80 .447

พอใช้

4.20 .837

ดี

3.60 .548

พอใช้
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
รายการ
14.5. การทาวิจัยทั้ง

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.09 .678

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.15 .813

อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอยู่
บนพื้นฐานของโจทย์การวิจัย
มีความทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์โดยเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงาน ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
4.14 .682
ดี
4.05 .605
14.6 มีการนาผลงาน
งานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน
15. กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมและวัฒนธรรม
4.14 .634
ดี
4.10 .718
15.1 มีการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุง
ศิลป วัฒนธรรมเข้ากับการ
เรียนการสอน
4.23 .606
ดี
4.25 .716
15.2 มีการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการ
วิจัย

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

ดี

3.60 .548

พอใช้

ดี

4.40 .548

ดี

ดี

4.20 .447

ดี

ดี

4.20 .837

ดี
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
รายการ
15.3 มีการประเมินผล

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.28 .625

ความสาเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทานุบารุง
ศิลป วัฒนธรรมเข้ากับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
4.29 .631
15.4 มีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้า
กับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
4.13 .192
รวม

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

ดี

4.40 .598

ดี

4.40 .548

ดี

ดี

4.40 .598

ดี

4.80 .447

ดี

ดี

4.14 .181

ดี

4.15 .100

ดี

จากตารางที่ 8 พบว่า ความคิ ดเห็ น ของนิ สิ ต/นั กศึกษาที่มีต่อ คุณค่า ส าหรั บหลั ก สู ตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองกระบวนการภายใน ในภาพรวม
อยู่ในระดับดี ( X = 4.13) และหากจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคม
และวัฒนธรรม อยู่ในระดับดี แต่จะมีเฉพาะ กระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่วไปของหลักสูตร
รปด. ซึ่งพบว่า จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ( X = 3.98) อยู่ใน
ระดับพอใช้ และ กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งพบว่า ในหลักสูตรมี
รายวิช าที่ส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ด้ว ยตนเองหรือจากการทาวิจัย ( X = 3.95) มีการให้ ผู้ มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ( X = 3.91) มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา ( X =
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3.85) มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร ( X =
3.98) อยู่ระดับพอใช้
ความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองกระบวนการภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.14) และ
หากจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดี
แต่จะมีเฉพาะ กระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่วไปของหลักสูตร รปด. และ กระบวนการ
นวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย โดยจานวนห้องเรียนที่รองรับผู้เรียนในหลักสูตร รปด.มี
เพียงพอทั้งใช้ในการเรียนและการสอน ( X =3.85) และจานวนหนังสือและตารารวมทั้งเอกสารต่างๆ
ในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มีเพียงพอและทันสมัยและรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตร
รปด ( X =3.90) ส่วนหนึ่งยังอยู่ระดับพอใช้
ความคิดเห็นของอาจารย์ ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองกระบวนการภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.15) และหาก
จาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า กระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่วไปของหลักสูตร รปด.โดยมี
จ านวนอาจารย์ ป ระจ าที่ มี ต าแหน่ ง วิ ช าการระดั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ( X =4.60) กระบวนการ
นวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยโดยมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิช า ตามผลการประเมินรายวิช า ( X =4.20)
กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยโดยมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้า กับการเรียนการสอน
และการวิจัย ( X =4.80) แต่มีเฉพาะกระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่วไปของหลักสูตร รปด.
โดยจานวนห้องเรียนที่รองรับผู้เรียนในหลักสูตร รปด.มีเพียงพอทั้งใช้ในการเรียนและการสอน และมี
ระบบและกลไกการประกัน คุ ณภาพการศึกษาภายในที่ เหมาะสมและสอดคล้ องกับ พันธกิจ และ
พัฒนาการของสถาบัน ( X =3.80) กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยโดยมีการให้
ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ( X =3.80) และมีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร และการทาวิจัยทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอยู่บน
พื้นฐานของโจทย์การวิจัยมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์โดยเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ( X =3.60) ส่วนหนึ่งยังอยู่ระดับพอใช้
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ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองการเรียนรู้และพัฒนา (n=65)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ
S.D. ระดับ
Χ
16. ทุนทางด้านข้อมูล (Information Capital) เกี่ยวกับข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดี
4.10 .447
ดี
4.20 .447
ดี
16.1 หลักสูตร รปด.มี 4.03 .432
ระบบฐานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธ
กิจของสถาบัน โดย
ครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการและการเงิน
และสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
16.2 หลักสูตร รปด.มี 3.98 .330 พอใช้ 3.90 .308 พอใช้ 3.80 .447 พอใช้
ระบบเครือข่ายในการ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการและการเงิน
และสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ดี
4.05 .759
ดี
4.00 1.000
ดี
16.3หลักสูตร รปด.มี 4.08 .539
การจัดบริการให้คาปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
หลักสูตร
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รายการ
16.4หลักสูตร รปด.มี

การจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาในหลักสูตร
16.5หลักสูตร รปด.มี
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษาใน
หลักสูตร
16.6หลักสูตร รปด.มี
การจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า
16.7 หลักสูตร รปด.
มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ทั้งเชิง
วิชาการ และวิชาชีพและ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

4.12 .545

ดี

4.25 .639

ดี

4.20

.447

ดี

4.11 .590

ดี

4.10 .641

ดี

4.60

.548

ดี

3.98 .718 พอใช้

4.10

553

ดี

4.40

.548

ดี

3.94 .659 พอใช้

4.35 .587

ดี

4.40

.548

ดี

169
ตารางที่ 9 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ
S.D. ระดับ
Χ
17. ทุนทางด้านองค์การ (Organization Capital) เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากร
4.11 .562
ดี
4.15 .671
ดี
4.20 .447
ดี
17.1 จัดบริการด้าน
กายภาพอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในเรื่องการ
บริการสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียน
เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
ดี
4.60 .598
ดี
4.40 .548
ดี
17.2มีแผนการบริหาร 4.31 .557
และการพัฒนาคณาจารย์
ในหลักสูตร รปด.ทั้งด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
ดี
4.55 .759
ดี
3.80 .447 พอใช้
17.3 มีการบริหารและ 4.32 .533
การพัฒนาคณาจารย์ใน
หลักสูตร รปด.และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
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รายการ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ

17.4 มีสวัสดิการ
3.98 .484 พอใช้
เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์
ในหลักสูตร รปด.และบุคลากร
สายสนับสนุน
3.98 .4.50 พอใช้
17.5มีระบบการ

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

3.90 .553. พอใช้

3.80

.447

พอใช้

3.85 .489

3.80

.447

พอใช้

.447

พอใช้

พอใช้

ติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนา
ความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและ
การวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
17.6 มีการให้ความรู้ 3.94 .527 พอใช้ 3.80 .523 พอใช้ 3.80
ด้านจรรยาบรรณอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ
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รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
18. ทุนมนุษย์ (Human Capital) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.
4.00 .661
ดี
4.25 .716
ดี
3.60 .894 พอใช้
18.1 มีการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย
หรือจากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
ดี
18.2 มีระบบและกลไก 4.20 .642 ดี 4.05 .510 ดี 3.80 .447
การรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้
และดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
4.26 .594
ดี
4.15 .671
ดี
4.00 .707
ดี
18.3 มีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
ดี
18.4 มีการนาผลงาน 4.25 .685 ดี 4.20 .765 ดี 4.00 .000
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมี
การรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชน
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รายการ
18.5มีระบบและกลไก
เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
18.6มีความร่วมมือ
ด้านบริการทางวิชาการเพื่อ
การเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ
หรือหน่วยงานวิชาชีพ
18.7 มีการพัฒนา
ความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในหลักสูตร รปด. และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
18.8 มีการบูรณาการ
งานด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
18.9 มีการเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
รวม

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

4.17 .720

ดี

4.05 .686

ดี

4.40

.548

ดี

4.15 .667

ดี

4.15 .745

ดี

4.40

.548

ดี

4.25 .560

ดี

4.00 .725

ดี

4.20

.837

ดี

4.22 .599

ดี

3.95 .759

พอใช้

4.00

.707

ดี

4.37 .627

ดี

4.40 .754

ดี

4.20

.837

ดี

4.13 .168

ดี

4.16 .196

ดี

4.09

.116

ดี
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จากตารางที่ 9 พบว่า ความคิดเห็ นของนิสิ ต/นักศึกษาที่มีต่อคุณค่าส าหรับหลั กสู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองการเรียนรู้และพัฒนา ใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับดี ( X = 4.13) และหากจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า ทุนมนุษย์ (Human
Capital) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและ
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของหลั ก สู ต ร รปด. อยู่ ใ นระดั บ ดี แต่ จ ะมี เ ฉพาะ ทุ น ทาง
ด้านข้อมูล (Information Capital) เกี่ยวกับข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งพบว่า หลักสูตร
รปด.มีระบบเครือข่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ ( X = 3.98)
หลักสูตร รปด.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ( X = 3.98) หลักสูตร รปด.
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ทั้งเชิงวิชาการ และวิชาชีพและประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ( X =
3.94) ทุนทางด้านองค์การ (Organization Capital) เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งพบว่า มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ
และกาลังใจให้คณาจารย์ในหลักสูตร รปด.และบุคลากรสายสนับสนุน ( X = 3.98) มีระบบการติดตาม
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจั ดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ( X = 3.98)
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ ( X = 3.94) อยู่ในระดับพอใช้
ความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองกระบวนการภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.14) และ
หากจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร
รปด.ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน ( X =4.25) อยู่ได้รับดี แต่พบว่าทุนทางด้านองค์การ (Organization Capital) เกี่ยวกับ
การสร้ างบรรยากาศการเรี ย นรู้ การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และการพัฒ นาบุคลากร โดยมีส วัสดิการ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์ในหลักสูตร รปด.และบุคลากรสาย
สนับสนุน ( X =3.85) มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ( X =3.85) และมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ
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บุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ ( X =3.80)
ส่วนหนึ่งอยู่ในระดับพอใช้
ความคิดเห็นของอาจารย์ ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มุมมองกระบวนการภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.09) และหาก
จาแนกเป็นรายข้อจะพบว่าทุนทางด้านข้อมูล (Information Capital) เกี่ยวกับข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหลักสูตร รปด.มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษาในหลักสูตร ( X =4.60) ทุนทางด้านองค์การ (Organization Capital) เกี่ยวกับ
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรโดยมีแผนการบริหาร
และการพัฒ นาคณาจารย์ในหลักสูตร รปด.ทั้งด้านวิช าการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ( X =4.40) ทุนมนุษย์ (Human Capital) เกี่ยวกับ
การจัดการความรู้ในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒ นธรรมของหลั กสู ตร รปด.โดยมีความร่ว มมือด้านบริการทางวิช าการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ ( X =4.40)
แต่มีเฉพาะทุนทางด้านข้อมูล (Information Capital) เกี่ยวกับข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ระบบเครือข่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการและการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ ( X =3.80) ทุน
ทางด้านองค์การ (Organization Capital) เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรที่มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร รปด.และบุคลากร
สายสนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ก าหนด มี ร ะบบการติ ด ตามให้ ค ณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ ( X
=3.80) และทุนมนุษย์ (Human Capital) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.ที่มีการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ( X
=3.60) ซึ่งอยู่ระดับพอใช้
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบรายการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผลการวิเคราะห์ได้จากการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพตนเองของ
หลักสูตร รวมทั้งการสัมภาษณ์เพิ่มเติมในรายละเอียดจากอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้อานวยการ
หลั กสู ตร จะประกอบไปด้ว ย มุมมองผลตอบแทนต่อสั งคม มุมมองด้านผู้ รับบริการ มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา ดังรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้
ประเด็นการตรวจสอบ

จากเอกสารต่างๆ ภายใน
หลักสูตร
1) ด้านผลตอบแทนต่อสังคม - มีการประเมินผลความสาเร็จ
ของผู้บริหาร อาจารย์ประจา
เจ้าหน้าที่ และผู้เรียนใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตที่มีการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม
- มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ภายนอกหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
- มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

จากการสัมภาษณ์
- มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
- มีความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐ
- มีการบูรณาการงานด้านการ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
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ประเด็นการตรวจสอบ
2) ด้านผู้รบั บริการ (ผู้เรียน)

3) ด้านกระบวนการภายใน

4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

จากเอกสารต่างๆ ภายใน
หลักสูตร
- มีบริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่ผู้เรียนในหลักสูตร
รปด.ทุกปีการศึกษา
- ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว
เทีย่ งตรง และทันสมัย อันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จากการสัมภาษณ์

- มีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาชมรม หรือสมาคมศิษย์เก่า
ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน
- มีการพัฒนารายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก
และประเทศ รวมถึงการปฏิรูป
ระบบราชการไทย ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน
- มีระบบและกลไกอานวยความ - มีการบูรณาการการบริการทาง
สะดวกให้แก่ผู้เรียนในการ
วิชาการแก่สังคมของอาจารย์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
สอน
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
- มีการกาหนดนโยบายและให้
ดุษฎีบัณฑิตมีจานวนห้องเรียน
ความสาคัญเรื่องการประกัน
หนังสือ ตารา อุปกรณ์สื่อสารทีใ่ ช้ คุณภาพการศึกษาภายในโดย
ในการเรียนการสอน รวมถึง
คณะกรรมการระดับนโยบายและ
อาจารย์ประจาที่เพียงพอต่อการ ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
จัดการเรียนการสอน
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
- มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
ดุษฎีบัณฑิตมีระบบฐานข้อมูล
อาจารย์และบุคลากรสาย
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สนับสนุน และดูแลควบคุมให้
และการตัดสินใจตามพันธกิจของ คณาจารย์และบุคลากรสาย
สถาบัน
สนับสนุนถือปฏิบัติ
- มีความร่วมมือด้านบริการทาง - มีการบูรณางานด้านทานุบารุง
วิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือ นักศึกษา
หน่วยงานวิชาชีพ
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบรายการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่งจาแนกประเด็นการตรวจสอบออกเป็น 4 มุมมอง พบว่า ด้าน
ผลตอบแทนต่อสังคมนั้น ทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหงมี
การประเมินผลเกี่ยวกั บผู้บริหาร อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่ต่างๆ มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับชุมชนต่างๆ ภาคเอกชน ในด้านการเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง
ด้านผู้รับบริการ (ผู้เรียน) พบว่า มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่ผู้เรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตทุกปี
ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว เที่ยงตรง และทันสมัย อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีระบบและกลไกอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาชมรม หรือ
สมาคมศิษย์เก่าที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการพัฒนา
รายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและประเทศ รวมถึงการปฏิรูประบบราชการไทย ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหา
การเรียนการสอน
ด้านกระบวนการภายใน พบว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีจานวนห้องเรียน
หนังสือ ตารา อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงอาจารย์ประจาที่เพียงพอต่อการจั ดการ
เรียนการสอน มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
ด้านการเรี ย นรู้ และการพัฒ นา พบว่า หลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎีบั ณฑิตมีระบบ
ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน มีความร่วมมือ
ด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ มีการบูรณางานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี /
ผู้อานวยการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
2.1 ผลการวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง
ในภาพรวมผู้บริหารท่านหนึ่ง (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 15 สิงหาคม 2557)ได้แสดง
ความคิดเห็นไว้ว่า ตลอดเวลา 40 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคาแหงเมื่อตอนที่เริ่มต้นนั้นเรามุ่งมั่นที่
จะแก้ไขปัญหานักศึกษาไม่มีที่เรียน สมัยนั้นมีมหาวิทยาลัยน้อย และแต่ละแห่งก็จากัดจานวนรับ แต่
ปัจจุบันต้องยอมรับว่าคนมีที่เรียนมากขึ้น มีทางเลือกมากขึ้นในการที่จะหันไปศึกษาในสถาบันต่างๆ
ได้รามคาแหงจึงเป็นสถาบันการศึกษาตลาดวิชาที่เปิดโอกาสให้คนได้มีที่เรียน ได้เลือกเรียนในสาขาที่
ตรงตามความต้องการ ซึ่งที่ผ่านมาเป็นจุดแข็งของที่นี่ทาหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอด ในขณะนี้ต้องยอมรับ
ว่านโยบายการศึกษาระดับชาติมีการเปลี่ยนแปลง เป็นนโยบายที่ไม่เอื้อสาหรับมหาวิทยาลัยตลาดวิ ชา
อีกต่อไป ยกตัวอย่างเช่น รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการหลายท่านที่ผ่านมา มีความเห็นว่าอยากจะให้
สังคมไทยเน้นที่ระบบอาชีวศึกษามากขึ้นเมื่อเน้นที่ระบบอาชีวศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะให้เป็น 60:40
ท าให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ด้ า นสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ รั บ ความกระทบกระเทื อ นด้ ว ย อย่ า ง
รามคาแหงของเราเป็นต้น สาขาวิชาในสายสังคมศาสตร์ได้รับความกระทบกระเทือนจากนโยบายนี้
อย่างแน่นอน เด็กจานวนหนึ่งจะถูกดึงไปศึกษาทางด้านสายอาชีพ
จึงต้องมาคิดว่าจะปรับรามคาแหงให้ เข้ากับสถานการณ์นี้อย่างไร ไม่เฉพาะแต่เพียง
สถานการณ์หรือบริบทในประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ยังต้องคานึงถึงบริบทอาเซียน บริบท
สากลอีก ด้ว ย อย่ างไรก็ต าม โดยพื้นฐานของมหาวิ ทยาลั ยยั งมีจุ ดแข็ งอีก หลายข้อ ที่จะทาให้ เรา
สามารถทาหน้าที่ของเราต่อไปได้เป็นอย่างดี ข้อแรก คือ เรื่องของคณาจารย์ที่มาจากหลากหลาย
สถาบันการศึกษา มาจากหลายแหล่งด้วยกัน ไม่ใช่จากอเมริกา หรือจากฝรั่งเศส เพียงประเทศเดียว
แต่มาจากหลายที่ หลายประเทศด้วยกัน ตรงนี้เป็นจุดแข็งที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้เข้าด้วยกัน
และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้
รามคาแหงยั งคงความเป็นตลาดวิช า มีระบบการศึกษาที่ไม่เหมือนที่อื่นนักศึกษาไม่
จาเป็ น ต้องเข้าชั้น เรี ย นทุกครั้ ง มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอานวยความสะดวกซึ่ง
สอดคล้ องกับ โลกสมัย ใหม่ ที่มี การเปลี่ ยนแปลงทางด้า นเทคโนโลยี ประเด็ นนี้ ต้อ งเน้น ว่า ถ้ าจะ
เดินหน้าต่อไป จะต้องพัฒนาในเรื่องนี้ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง E-Learning
หรือระบบการเรียนการสอนทางไกลที่ต้องทาให้เป็น Interactive มากขึ้น ถ้าตรงนี้เราทาได้ จะทาให้
มีตลาดของนักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้เทคโนโลยีสนใจเข้ามาเรียนมากขึ้น
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ค่าหน่ ว ยกิ ตของรามคาแหงในระดับ ปริ ญญาตรีอ ยู่ในระดับ ถูก ซึ่ งตอบสนองผู้ คนที่
ต้องการมาเรียนหนังสือ โดยเฉพาะคนที่ไม่มีสตางค์ ตรงนี้เป็นจุดแข็งที่เรามีอยู่
อย่างไรท่ามกลางภาวการณ์ที่มีการแข่งขันและสถานการณ์ท้าทายในวงการการศึกษาใน
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการ ที่จะทาให้รามคาแหงเป็นสถาบันการศึกษาที่ยังคงยืนหยัดอยู่แถว
หน้ า ในเชิงการแข่งขัน ก็เป็ น สิ่งที่เหนื่อยมาก แต่ผมคิดว่าเราสู้ ได้ คือ รามคาแหงมีคณาจารย์ที่มี
คุณภาพ มีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์ ทาให้ลูกศิษย์ที่จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
สามารถไปสอบแข่งในสนามต่างๆ ได้จานวนมาก ทุกวันนี้ เมื่อผมไปตามที่ต่างๆ จะได้รับคาชื่นชมจาก
บรรดาผู้ประกอบการ หรือผู้ใหญ่ที่รู้จัก ชื่นชมว่ามหาวิทยาลัยของเราสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ออกไปสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้น ในภาวะของการแข่งขัน พร้อมที่จะแข่งขัน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควร
หยุ ดอยู่ เพี ย งเท่านี้ สิ่ ง ที่ต้อ งพัฒ นาอย่ างต่ อเนื่ องคื อ ด้ านความเป็นเลิ ศทางวิ ช าการ ต้ องพัฒ นา
ตลอดเวลา นอกจากนั้น สิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อไปคือ ต้องทาให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากรามคาแหง มี
บุคลิกภาพที่เป็นบัณฑิตรามฯ คือ เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความพร้อมที่จะแข่งขันทุกโอกาส ทุก
สถานการณ์ นอกเหนือไปจากเรื่องความมีคุณธรรม ที่เราบ่มเพาะและเน้นมาโดยตลอดอยู่แล้ว ก็ต้อง
มีการทาต่อเนื่องต่อไป
นอกจากนี้ในปี 2014 ได้มีโครงการใหม่ๆ ที่ตั้งใจจะดาเนินการเพื่อมหาวิทยาลัย มีการ
ประชุมกับกองกิจการนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาของชมรมต่างๆ โดยให้นโยบายว่าในปีการศึกษา
ต่อไป อยากเห็นกิจกรรม 2 ประเภท คือ กิจกรรมด้านวิชาการ อยากให้นักศึกษามีกิจกรรมทาง
วิชาการมากขึ้นกิจกรรมทางวิชาการอาจจะเน้นในเรื่องของการเสวนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การถกเถียงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น มีการตั้งเวทีพูดจากันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทาให้
นักศึกษาได้มีโอกาสทดสอบความคิดของเขาในเวทีต่างๆ
กิจกรรมประเภทที่ 2 ที่อยากเห็น คือ อยากให้นักศึกษาทากิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มี
จิตสานึกสาธารณะ ซึ่งที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่า เราให้นักศึกษาจัดกิจกรรมของนักศึกษาอย่างอิสระ
กลุ่มที่ทาเรื่องศาสนาก็ทาแต่เรื่องศาสนา กลุ่มที่ทาเรื่องค่ายก็ทาแต่เรื่องค่าย มองว่านักศึกษาต้องมีจิต
อาสา มีสานึกต่อสาธารณชน ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง เช่น ไปช่วยแก้ปัญหา
บางเรื่องให้กับชุมชน เป็นต้นกิจกรรมประเภทนี้ยังมีน้อย เพราะฉะนั้น ในปีการศึกษาหน้าจะเน้นใน
เรื่องนี้ให้มากขึ้น ให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมที่ทาในเชิงจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้มากขึ้น
ที่สาคัญคือ รามคาแหงจะเปิดวิชาใหม่ เรียกว่า วิชาจิตสาธารณะ ในเบื้องต้นจะให้เป็น
วิชาเลือกในทุกคณะก่อน วิชานี้จะเป็นวิชาที่เน้นทากิจกรรมเป็นหลักจะมีการบรรยายน้อย แต่การทา
กิจกรรมนั้น เมื่อกลับมาแล้วต้องมีการมานั่งถกเถียง แลกเปลี่ยนความรู้กัน ซึ่งจะทาให้ได้รับประโยชน์
จากการเรี ยนรู้ จากกิจกรรมอย่ างเต็มที่ โดยสรุปคือการออกไปสู่ สังคมภายนอก พาลู กศิษย์ลูกหา
ออกไปสัมผัสกับปัญหาที่เป็นอาจจะไม่ใช่วิชาที่ลงทะเบียนและเรียนจบภายใน 1 ภาคการศึกษา แต่
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เป็นวิชาที่ลงทะเบียน 1 ภาคการศึกษา แต่อาจใช้เวลาทากิจกรรม 2 ภาคการศึกษา มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่พร้อมจะสนับสนุน เช่น ศูนย์ พิทักษ์คุณธรรม หรือ สานักงานกองทุน
สนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน หลายคนมองภาพว่าถ้าถึงปี 2558 ในภูมิภาค แถบนี้จะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอย่างเสรีและจะ
คล้าย กับสหภาพยุโรป ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่ สิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้น นั้นจากัดเฉพาะบางสาขาวิชาชีพเท่า
นั้นเอง ไม่ใช่ทุก สาขาวิชา ดังนั้น ต้องเน้นเตรียมความพร้อมให้ถูกจุด ยกตัวอย่างเช่น ในสาขาอาชีพ
วิศวกรซึ่งจะเปิดเสรี เราต้องพูดคุยกับทางคณะวิศวะ ว่าให้เน้นด้านภาษา มากขึ้น หรือวิชาชีพด้าน
บัญชีต้องมีปรับ ให้มีการเรียน หรือศึกษาด้านภาษาเพิ่มเติม เป็นต้น ในแง่ของความ เตรียมพร้อมผม
คิดว่าในเบื้องต้นต้องเน้นเฉพาะจุดที่มี การเปิดอย่างเสรีก่อน แต่โดยภาพกว้าง นักศึกษาทุกคน ต้องมี
ความพร้ อมในด้า นภาษา ซึ่งภาษาที่ว่านี้คือ อาจจะ เป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อ นบ้านใน
อาเซียน นอกจากนี้ ในปีต่อไป จะมีโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษา ซึ่งมีการจัดงบประมาณไว้แล้ว โดย
เป็นโครงการ แลกเปลี่ยนในหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ กัมพูชา สปป.ลาว เป็นต้น
ในส่วนของบุคลากร เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นกลไกที่สาคัญก็จะมีการพัฒนาศักยภาพให้รองรับ
ประชาคมอาเซียน เช่น อบรมภาษาที่สอง ที่เราทาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ต้องเน้นว่าอบรมแล้ว
ต้องสื่อสารให้ได้จริง สามารถใช้ งานได้ อ่านออก พูดได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ซึ่งต้อง เน้นภาษาใน
เชิงใช้งานให้มากขึ้น และเชื่อว่าในอนาคต ในบางคณะอาจมีคนโทรศัพท์เข้ามา เช่น คณะวิศวะ หากมี
ต่างชาติประสงค์มาเรียน เราพร้อมไหมที่จะรับ เข้ามาเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องสามารถตอบโต้เป็น
ภาษา- อังกฤษได้ไหม เรื่องภาษานี้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน
ในส่วนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตในภาพรวมผู้บริหารท่านหนึ่ง อาชีพ
(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 15 สิงหาคม 2557) ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎี บั ณฑิ ตของเราเปิ ดมาตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2546 มาจนถึง ตอนนี้ก็ กว่า 10 ปี แล้ ว มี การปรับ ปรุ ง
หลักสูตรมา 2 ครั้ง มีผู้ส นใจมาลงทะเบียนเรียนกันมากมีทั้งนักศึกษาที่เป็นนักวิชาการ นักธุรกิจ
ข้าราชการประจา ข้าราชการการเมือง และผู้สนใจทั่วไป นับได้ว่าเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตแรกๆ ของประเทศไทยที่มีชื่อเสียง อย่างไรก็ตามก็ยอมรับว่า ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง
ในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและของเอกชนมากขึ้น
เรื่ อยๆ อย่ างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่นๆ ทางเราเองก็ต้องปรับตัว เพื่อให้
สามารถแข่ ง ขั น กั บ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ ได้ โ ดยเน้ น คุ ณ ภาพในการเรี ย นการสอนทั้ ง ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ และการวิจัย

181
ในช่วงที่ผ่านมาจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเองโดยมีนโยบายให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปรับปรุงหลักการ และวิธีการให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลก อาทิ การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เป็นต้น
ในรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ผู้ บริ ห ารท่ า นหนึ่ ง ได้ แ สดงความคิ ดเห็ น ถึง ด้ า นต่ า งๆ
ดังต่อไปนี้ อาชีพ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 15 สิงหาคม 2557)
การให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมถึงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตรก็
ยอมรับว่าส่วนนี้เองยังมีความชัดเจนไม่พอ แต่อย่างไรก็ตามในหลักสูตรจะมีการมุ่งไปที่การเรียนการ
สอน และการทาวิจัยท้ องถิ่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมระดับชุมชน เพื่อก่อให้เกิดคุณค่า
ยกตัวอย่างเช่น การบูรณาการกิจกรรมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยตรงนี้เราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่
ดีและควรกาหนดเป็นนโยบาย และแผนการพัฒนาหลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอนทาแผนการสอนที่คานึง
การผนวกรวมเรื่องสังคมและวัฒนธรรมกับวิชาต่างๆ รวมทั้งการทาวิจัยเรื่องรวมถึงการทานุบารุง
ศิล ปะและวัฒนธรรมบนพื้น ฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ เช่น การจัดการข้าม
วัฒนธรรมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับผู้บริหารอีกท่านหนึ่ง อาชีพ (การสัมภาษณ์
ส่วนบุคคล, 17 สิงหาคม 2557) ที่แสดงความคิดเห็นว่าหลักสูตรมีการปรับตัวเรื่องความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของหลักสูตร ที่สาคัญคือหลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาให้สามารถอยู่
รอดในสังคม อาจารย์ต้องลงพื้นที่เพื่อสารวจความต้องการของท้องถิ่นด้วยว่าเขาต้องการอะไรแล้วนา
ข้อเท็จจริงที่ได้มาเป็นโจทย์ในการวิจัย การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาแนวคิดทฤษฎีปรับ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ตรงประเด็น ส่วนผู้บริหารอีกท่านก็ให้ข้อมูลเสริม (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล
, 17 สิงหาคม 2557) ว่าทางหลักสูตรได้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ างต่อเนื่อง มี
การนาข้อเท็จจริงต่างๆ มาประชุมร่วมกันทั้ง ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และผู้บริหารหลักสูตร
เพื่อวางนโยบายในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมถึงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
หลักสูตรให้เป็นประโยชน์ที่การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยในหลักสูตร ผู้ให้ข้อมูลสาคัญซึ่ง
เป็นผู้บริหารหลักสูตรโดยตรง (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 สิงหาคม 2557) ได้ให้ข้อมูลเสริมว่า การ
ลงเก็บข้อมูลของอาจารย์ควรดาเนินควบคู่ไปกับผู้เรียน และที่สาคัญโจทย์เดียวกันอาจมีเป้าหมาย
ต่างกันในด้านการตอบสนองความต้องการผู้เรียนโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก จะต้องสร้างโจทย์วิจัย
ที่เป็นระดับสังเคราะห์ และนาไปสู่การแก้ปัญหาให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยรามคาแหงมีแนวคิดในการจัดทาหลักสูตรที่
มุ่งการบูรณาการชุมชน สังคม และวัฒนธรรมเข้าสู่การเรียนการสอน และวิ จัยเข้ามาในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุดสาคัญคือการพัฒนารายวิชาที่ไม่ใช่เน้นแต่แนวคิดและทฤษฎีแต่ควร
ให้ความสาคัญคือกรณีศึกษาและตัวอย่างจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนที่ควรบูรณาการเข้าไปใน
ตาราเรียน นอกจากนี้การคิดโจทย์วิจัยของนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาเอกต้องเป็นโจทย์วิจัยใน
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ระดับสังเคราะห์ ไม่ใช่เพียงการทดสอบสมมติฐานการวิจัย แต่ต้องสามารถพัฒนารูปแบบ หรือการ
สร้างยุทธศาสตร์ให้แก่ชุมชน สังคม และท้องถิ่นได้ เพื่อที่จะทาให้ ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นประโยชน์ที่
ชุมชน สังคม และท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้
สรุปผลการวิเคราะห์คุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง
จากผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการจากความคิดเห็นของ
นิสิ ต/นั กศึกษา ดุษฎีบัณฑิต และอาจารย์ที่มีต่อคุณค่าส าหรับหลักสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหงทุกมุมมองอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ( X =4.11), ( X =4.13)
และ ( X =4.09) นอกจากนี้ยังพบว่าจากการสารวจหลักฐานจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร
และการสัมภาษณ์อาจารย์ในหลักสูตรโดยผลการประเมินพบว่ามีและอยู่ในเกณฑ์ดี และพอใช้เป็น
ส่วนใหญ่
สาหรับผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตแรกๆ ของประเทศไทยที่มีชื่อเสียง แต่เนื่อ งจาก
ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
ของรั ฐ และของเอกชนมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อง ทั้ งในกรุ งเทพมหานครและในจั ง หวั ด อื่ น ๆ
หลักสูตรดังกล่าวจึงต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้โดยเน้นคุณ ภาพในการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการวิจัย อย่างไรก็ตามพบว่ามีการปรับปรุงหลักสูตร
อย่ า งต่ อเนื่ อ งโดยมี น โยบายให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ งหลั ก การ และวิธี ก ารให้
สอดคล้องกับความเป็นไปของโลก อาทิ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น
ในรายละเอียดของหลักสูตร อาทิ การให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมถึงการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของหลักสูตรยังมีความชัดเจนไม่พอ แต่อย่างไรก็ตามในหลักสูตรจะมีการมุ่งไปที่การ
เรียนการสอน และการทาวิจัยท้องถิ่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมระดับชุมชน เพื่อก่อให้เกิด
คุณค่า ยกตัวอย่างเช่น การบูรณาการกิจกรรมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยแต่ควรกาหนด
เป็นนโยบาย และแผนการพัฒนาหลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอนทาแผนการสอนที่คานึงการผนวกรวมเรื่อง
สังคมและวัฒนธรรมกับวิชาต่างๆ รวมทั้งการทาวิจัยเรื่องรวมถึงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บนพื้ น ฐานแนวคิด และทฤษฎีทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ เช่ น การจั ดการข้า มวัฒ นธรรมเมื่อเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน และมีการปรับตัวเรื่องความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหลักสูตร ที่สาคัญคือ
หลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาให้สามารถอยู่รอดในสังคม อาจารย์ต้องลงพื้นที่เพื่อสารวจ
ความต้องการของท้องถิ่นด้วยว่าเขาต้องการอะไรแล้วนาข้อเท็จจริงที่ได้มาเป็นโจทย์ในการวิจัย การ
เรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาแนวคิดทฤษฎีปรับแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ตรงประเด็น
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นอกจากนี้พบว่าทางหลักสูตรได้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
มีการนาข้อเท็จจริงต่างๆ มาประชุมร่วมกันทั้ง ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และผู้บริหารหลักสูตร
เพื่อวางนโยบายในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมถึงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
หลักสูตรให้เป็นประโยชน์ที่การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยในหลักสูตร การลงเก็บข้อมูล
ของอาจารย์ควรดาเนินควบคู่ไปกับผู้เรียน และที่สาคัญโจทย์เดียวกันอาจมีเป้าหมายต่างกันในด้าน
การตอบสนองความต้องการผู้เรียนโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก จะต้องสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นระดับ
สังเคราะห์ และนาไปสู่การแก้ปัญหาให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
จากผลการวิเคราะห์ ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลั ยรามคาแหงมีแนวคิดในการจัดทา
หลักสูตรที่มุ่งการบูรณาการชุมชน สังคม และวัฒนธรรมเข้าสู่การเรียนการสอน และวิจัยเข้ามาใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุดสาคัญคือการพัฒนารายวิชาที่ไม่ใช่เน้นแต่แนวคิดและ
ทฤษฎีแต่ควรให้ความสาคัญคือกรณีศึกษาและตัวอย่างจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนที่ควรบูรณา
การเข้าไปในตาราเรียน นอกจากนี้การคิดโจทย์วิจัยของนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาเอกต้องเป็น
โจทย์วิจัยในระดับสังเคราะห์ ไม่ใช่เพียงการทดสอบสมมติฐานการวิจัย แต่ต้องสามารถพัฒนารูปแบบ
หรือการสร้างยุทธศาสตร์ให้แก่ชุมชน สังคม และท้องถิ่นได้ เพื่อที่จะทาให้ผลการวิจัยดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ที่ชุมชน สังคม และท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิต / นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการวิเคราะห์สามารถนาเสนอได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 10 สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามหลั ก สู ต รรัฐ ประศาสนศาสตรดุษ ฎีบัณ ฑิต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (n=65)
นิสิต/นักศึกษา

สถานภาพ
1. เพศ
ชาย
หญิง
2 อายุ
ต่ากว่า40ปี
41 –49ปี
50ปีขึ้นไป
3. ประสบการณ์ทางาน
ต่ากว่า 10 ปี
10-12ปี
12ปีขึ้นไป

ดุษฎีนิพนธ์
ร้อย
จานวน ร้อยละ จานวน
ละ

อาจารย์ประจา
ร้อย
จานวน
ละ

31
29

51.7
48.3

7
3

70.0
30.0

3
2

60
40

5
31
24

8.4
41.7
39.9

4
6
-

40.0
60.0
-

1
2
2

20.0
40.0
40.0

48
5
7

80.0
8.3
11.7

4
6

40.0
60.0

2
3

40.0
60.0

จากตารางที่ 10 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เ ป็ น นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51.7)
อายุส่วนใหญ่ 46 - 50 ปี (ร้อยละ23.3) ประสบการณ์ทางาน 3-6 ปี (ร้อยละ48.3)
ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เ ป็ น ดุ ษฎี บั ณฑิ ต ในหลั ก สู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎีบั ณ ฑิต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 70.0) อายุส่วนใหญ่ 39 ปี 41 ปี และ
45 ปี (ร้อยละ20.0) ประสบการณ์ทางานมากกว่า 12 ปี (ร้อยละ60.0)
ผู้ ตอบแบบสอบถามเป็ น อาจารย์ที่มีต่ อคุณค่าส าหรับหลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษ ฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 60.0) อายุส่วนใหญ่ 45 ปี
(ร้อยละ 40.0) ประสบการณ์ทางานมากกว่า 12 ปี (ร้อยละ 60.0)
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ตารางที่ 11 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (n=65)
คุณค่าสาหรับ
หลักสูตร รปด.
1. มุมมอง
ผลตอบแทนต่อสังคม
2. มุมมองผูร้ ับบริการ
3. มุมมอง
กระบวนการภายใน
4. มุมมองการเรียนรู้
และการพัฒนา
รวม

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ
S.D. ระดับ Χ
S.D. ระดับ
Χ
4.00 .15
ดี
4.17 .18
ดี
4.19 .10
ดี
4.05
4.07

.30
.15

ดี
ดี

4.13
4.15

.16
.11

ดี
ดี

4.18
4.22

.04
.06

ดี
ดี

4.01

.17

ดี

4.10

.17

ดี

4.10

.13

ดี

4.03

.11

ดี

4.14

.12

ดี

4.17

.04

ดี

จากตารางที่ 11 พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ คุ ณ ค่ า ส าหรั บ หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตทุกมุมมองอยู่ในระดับดี ( X = 4.03) โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า มุมมองกระบวนการภายใน ( X = 4.07) มีคุณค่าดีเป็นอันดับแรก รองลงมา
คือ มุมมองผู้รับบริการ ( X = 4.05) มุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา ( X = 4.01) ส่วนมุมมอง
ผลตอบแทนต่อสังคมดีอยู่ในอันดับสุดท้าย ( X = 4.00) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตทุกมุมมองอยู่ในระดับดี ( X = 4.14) โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า
มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม มีคุณค่าดีเป็นอันดับแรก ( X = 4.17) รองลงมาคือ มุมมองกระบวนการ
ภายใน ( X = 4.15) มุมมองผู้รับบริการ ( X = 4.13) ส่วนมุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา ( X =
4.10) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของอาจารย์ ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตทุกมุมมองอยู่ในระดับดี ( X = 4.17) โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า
มุมมองกระบวนการภายใน มีคุณค่าดีเป็นอันดับแรก ( X = 4.22) รองลงมาคือ มุมมองผลตอบแทนต่อ
สังคม ( X =4.19) มุมมองผู้รับบริการ ( X = 4.18) และมุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา ( X = 4.10)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม (n=65)
นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ
S.D. ระดับ
Χ
1. ผู้บริหาร อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่และผู้เรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(รปด.) มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ดี
4.60 .516
ดี
4.80 .447
ดี
1.1ผู้บริหารหลักสูตรมี 4.25 .654
การกาหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อชุมชน และ
สังคม
4.08 .424
ดี
4.40 .516
ดี
4.00 .000
ดี
1.2อาจารย์ประจา
เจ้าหน้าที่ และผู้เรียนมีการ
ดาเนินกิจกรรมกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ภายนอก
ดี
4.10 .568
ดี
4.00 .707
ดี
1.3อาจารย์มีการบูรณา 4.07 .660
การกิจกรรมเพื่อสังคมเข้า
กับการเรียนการสอน และ
การวิจัย
3.98 .624 พอใช้
.738
ดี
4.20 .447
ดี
1.4อาจารย์มีการ
ประเมินผลความสาเร็จ
ของการบูรณาการกิจกรรม
แก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
ดี
3.80 .632 พอใช้ 4.40 .548
ดี
1.5อาจารย์มีการนาผล 4.17 .693
การประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการกิจกรรมแก่
สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
รายการ
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ
S.D. ระดับ
Χ
2. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด.
3.68 .504 พอใช้ 4.10 .738
ดี
4.20 .447
ดี
2.1ชมรมหรือสมาคม
ศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด.
มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สังคม
3.78 .415 พอใช้ 3.80 .422 พอใช้ 4.00 .000
ดี
2.2มีการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
3.97 .551 พอใช้ 3.80 .632 พอใช้ 3.60 .548 พอใช้
2.3มีการประเมินผล
ความสาเร็จของการดาเนิน
กิจกรรมชมรมหรือสมาคม
ศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด.
4.07 .660
ดี
4.30 .675
ดี
4.20 .447
ดี
2.4 มีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
ดาเนินกิจกรรมชมรมหรือ
สมาคมศิษย์เก่าของ
หลักสูตร รปด.
3 ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก
4.03 .610
ดี
4.30 .675
ดี
4.40 .548
ดี
3.1มีแผนระบบ
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้สนใจภายนอก
หลักสูตร รปด.
ดี
4.20 .632
ดี
4.80 .447
ดี
3.2มีการประเมินความ 4.07 .634
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศภายนอก
หลักสูตร รปด.
รายการ
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
รายการ
3.3มีการนาผลการ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.10 .681

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.40 .699

ดี

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
4.40

ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
หลักสูตร รปด.มาปรับปรุง
ระบบ
4. การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4.1มีการบูรณาการงาน 3.39 .634 พอใช้ 4.00 .667 ดี 4.00
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน
4.2มีการบูรณาการงาน 3.87 .623 พอใช้ 4.20 .632 ดี 4.40
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย
43.มีการประเมินผล
4.03 .637 ดี 4.60 .699 ดี 4.20
ความสาเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
4.4มีการนาผลการ
3.97 .610 พอใช้ 4.00 .816 ดี 4.20
ประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย

.548

ดี

.000

ดี

.548

ดี

.447

ดี

.447

ดี
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
รายการ
4.5มีการสารวจความ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.03 .610

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.00 .471

ดี

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
4.40

.894

ดี

ต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน
เพื่อประกอบการกาหนด
ทิศทางและการจัดทา
แผนการบริการทาง
วิชาการ
4.22 .613
ดี
4.40 .699
ดี
4.20 .447
ดี
4.6มีความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ
3.67 .601 พอใช้ 4.00 .943
ดี
3.80 .447 พอใช้
4.7มีการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม
3.92 .462 พอใช้ 4.00 .667
ดี
3.80 .447 พอใช้
4.8มีการนาผลการ
ประเมินไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ
5. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก
ดี
4.20 1.095
ดี
5.1มีการบูรณาการงาน 3.88 .585 พอใช้ 4.20 .632
ด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
รายการ
5.2มีการเผยแพร่

กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
5.3มีการประเมินผล
ความสาเร็จของการบูรณา
การงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมของผู้เรียน
5.4มีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมของผู้เรียน
5.5มีการกาหนดหรือ
สร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ
รวม

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

3.95 .675

พอใช้

4.30 .675

ดี

4.00

.000

ดี

4.07 .710

ดี

4.00 .667

ดี

4.20

.447

ดี

4.07 .733

ดี

4.10 .738

ดี

4.20

.837

ดี

4.12 .640

ดี

4.50 .707

ดี

4.20

.447

ดี

4.00

ดี

4.17

ดี

4.19

.10

ดี

.15

.18

จากตารางที่ 12 พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ คุ ณ ค่ า ส าหรั บ หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.00)
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เมื่อจาแนกเป็นรายข้อที่อยู่ในระดับดีสูงสุดคือ ผู้บริหาร อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่และผู้เรียน
ในหลั กสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รปด.)ซึ่ง มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสั งคมโดยมีการ
กาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุม ชน และสังคม ( X = 4.25) ส่วนอยู่ในระดับ
พอใช้ คือ อาจารย์มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการกิจกรรมแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย ( X =3.98) ตามลาดับ
การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดี
สูงสุ ด โดยมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของ
หลักสูตร รปด. ( X = 4.07) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ต่าสุด คือ ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร
รปด. มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคม ( X = 3.68) ตามลาดับ
ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอกอยู่ในระดับดี
สูงสุด โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายนอกหลักสูตร รปด. ( X = 4.10)
การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ใน
ระดับดีสูงสุด โดยมีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ ( X =4.22) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ต่าสุ ด ได้แก่ มีการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ( X =3.67) ตามลาดับ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก อยู่ใน
ระดับดีสูงสุด โดยมีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ ( X =4.12) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ต่าสุด ได้แก่ มีการบูรณาการงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ( X =3.88) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนดุสิ ต มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =
4.17)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่และผู้เรียนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบั ณฑิต (รปด.) มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสั งคม อยู่ในระดับดีสู งสุ ด ได้แก่
ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคม ( X
=4.60) รองลงมาคือ อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่ และผู้เรียนมีการดาเนินกิจกรรมกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนภายนอก ( X =4.40) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ต่าสุด ได้แก่ อาจารย์มีการนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการกิจกรรมแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X =3.80) ตามลาดับ
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การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดี
สูงสุด ได้แก่ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของ
หลักสูตร รปด. ( X = 4.30) รองลงมาคือ ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. มีการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคม ( X =4.10) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ต่าสุด ได้แก่ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ( X = 3.78) ตามลาดับ
ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก อยู่ในระดับดี
ทุกข้อ ได้แก่ มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศหลั กสูตร รปด.มา
ปรับปรุงระบบ ( X =4.40) รองลงมาคือ มีแผนระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก
หลั กสูตร รปด. ( X =4.30) และ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายนอก
หลักสูตร รปด. ( X =4.20) ตามลาดับ
การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X =4.60) รองลงมาคือ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อ
การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ ( X =4.40) และ มี
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย (4.20) ตามลาดับ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก อยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ( X =4.50) รองลงมาคือ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ( X =4.30) และ มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ( X =4.20) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของอาจารย์ ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.19)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่และผู้เรียนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รปด.) มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่
ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคม ( X =
4.80) รองลงมาคือ อาจารย์มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกิจกรรมแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.40) และ อาจารย์มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณา
การกิจกรรมแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.19) ตามลาดับ
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การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดี
ได้แก่ ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคม และ มีการนา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. ( X =
4.20) รองลงมาคือ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ( X = 4.00) ส่วนอยู่ใน
ระดับพอใช้ต่าสุด ได้แก่ มีการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมชมรมหรือสมาคมศิษย์
เก่าของหลักสูตร รปด. ( X = 3.60) ตามลาดับ
ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก อยู่ในระดับดี
ทุกข้อ ได้แก่ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายนอกหลักสูตร รปด. ( X =
4.80) รองลงมาคือ มีแผนระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอกหลักสูตร รปด. และ มี
การนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศหลักสูตร รปด.มาปรับปรุงระบบ ( X =
4.40) ตามลาดับ
การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ใน
ระดับดีสูงสุด ได้แก่ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย และ มีการสารวจ
ความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทา
แผนการบริการทางวิชาการ ( X = 4.40) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ต่าสุด ได้แก่ มีการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม และ มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ( X = 3.80) ตามลาดับ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก อยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒ นธรรมกับ การจั ดการเรี ย นการสอนและกิจกรรมของผู้ เรียน มีการนาผลการประเมินไป
ปรั บ ปรุงการบูร ณาการงานด้านทานุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของผู้เรียน มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ( X = 4.20) รองลงมาคือ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ( X = 4.00) ตามลาดับ
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ตารางที่ 13 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองผู้รับบริการ (ผู้เรียน) (n=65)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ
S.D. ระดับ
Χ
6. การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุดสื่อการเรียนการสอน ห้องประชุม และอื่นๆ ได้คานึงถึง
ประโยชน์ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.
ดี
3.60 .699 พอใช้ 4.00 .000
ดี
6.1 มีการจัดการหรือ 4.20 3.957
จัดบริการเพื่อให้ผู้เรียนใน
หลักสูตร รปด.มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้
6.2 มีบริการห้องสมุด 3.83 .615 พอใช้ 3.80 .422 พอใช้ 3.80 .447 พอใช้
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่
ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.
ทุกปีการศึกษา
3.88 .613 พอใช้ 3.70 .675 พอใช้ 4.80 .447
ดี
6.3 มีบริการห้องพัก
นักศึกษา (ผู้เรียน) ที่มี
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
4.03 .663
ดี
3.80 .789 พอใช้ 4.40 .548
ดี
6.4 มีบริการห้อง
ประชุมย่อยในการทา
กิจกรรมแก่ผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
7. การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้คานึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนใน
หลักสูตร รปด.
ดี
4.40 .699
ดี
4.00 .707
ดี
7.1 จัดทาแผนการจัด 4.67 5.239
กิจกรรมพัฒนาชมรมหรือ
สมาคมศิษย์เก่าที่ส่งเสริม
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน
ดี
4.60 .516
ดี
4.20 .447
ดี
7.2 ชมรมหรือสมาคม 4.18 .624
ศิษย์เก่ามีส่วนส่งเสริมให้
ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ใน
การจัดกิจกรรม
ดี
4.20 .632
ดี
4.20 .447
ดี
7.3 ชมรมหรือสมาคม 4.12 .715
ศิษย์เก่ามีการสนับสนุน
ให้ผู้เรียนสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายใน
หลักสูตร และมีกิจกรรม
ร่วมกัน
4.05 .675
ดี
4.50 .527
ดี
4.40 .548
ดี
7.4 มีการประเมิน
ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาชมรม
หรือสมาคมศิษย์เก่า
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
รายการ
7.5 มีการนาผลการ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.18 .596

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.20 .632

ดี

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
4.00 1.000

ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา
8. ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อเรียนในหลักสูตร รปด.
4.18 .767
ดี 4.30 .675
ดี
4.00 .000
8.1 ระบบสารสนเทศมี
ความรวดเร็ว เที่ยงตรง และ
ทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.
3.70 .619 พอใช้ 3.60 .516 พอใช้ 4.00 .000
8.2 มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียน และผู้ใช้
ระบบสารสนเทศภายใน
หลักสูตร รปด.
3.93 .482 พอใช้ 3.70 .483 พอใช้ 4.00 .000
8.3 มีการนาผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศหลักสูตร รปด.มา
ปรับปรุงระบบ
3.93 .482 พอใช้ 3.70 .483 พอใช้ 4.00 .000
8.3 มีการนาผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศหลักสูตร รปด.มา
ปรับปรุงระบบ

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ
S.D. ระดับ
Χ
9. การเรียนการสอนของหลัก รปด.เหมาะสมกับผู้เรียน และมีความทันสมัย
3.92 .720 พอใช้ 4.40 .699
ดี
4.60 .548
ดี
9.1 ทุกรายวิชาของ
หลักสูตร มีรายละเอียด
ของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา
ตามที่กาหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดี
4.40 .548
ดี
9.2 หลักสูตรมีรายวิชา 3.98 .596 พอใช้ 4.00 .667
ที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการทา
วิจัย
3.98 .725 พอใช้ 4.30 .483
ดี
3.80 .837 พอใช้
9.3 มีการให้ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการ
สอนของหลักสูตร
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
รายการ
9.4 มีการพัฒนา

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.53

3.929

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.30 .823

รายวิชาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของโลกและ
ประเทศ รวมถึงการ
ปฏิรูประบบราชการไทย
4.08 .671
ดี
4.10 .738
9.5 มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาค
การศึกษา
10. การวิจัยในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
10.1 มีการจัดระบบ 3.97 .663 พอใช้ 4.10 .738
กลไกและกระบวนการให้
คาปรึกษาในการทาวิจัย
แก่ผู้เรียน

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

ดี

4.00

.000

ดี

ดี

4.60

.548

ดี

ดี

4.20

.447

ดี
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
.656

ดี

4.10 .738

ดี

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
.000

ดี

กลไกอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เรียนในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ดี
4.50 .707
ดี
4.40 .894
10.3 มีการนาผลงาน 4.20 .659
งานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานของ
ผู้เรียน
11. การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
3.62 .585 พอใช้ 3.90 .994 พอใช้ 4.00 .000
11.1 มีการบูรณา
การการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมของ
อาจารย์ผู้สอนเข้ากับ
เนื้อหาการเรียนการสอน

ดี

10.2 มีระบบและ

4.10

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.00

ดี
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
รายการ
11.2 มีการบูรณา

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
3.78

การผลงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมมาเป็น
โจทย์ในการวิจัยของ
ผู้เรียน
3.83
11.3 มีการ
ประเมินผลความสาเร็จ
ของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
3.87
11.4. มีการนาผล
การประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและ
การวิจัย

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

.524

พอใช้

4.10 .568

ดี

4.00

.000

ดี

.615

พอใช้

3.80 .422

พอใช้

3.80

.447

พอใช้

.724

พอใช้

4.20 .789

ดี

4.20

.837

ดี
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ
S.D. ระดับ
Χ
12. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน
3.92 .645 พอใช้ 4.40 .516
ดี
4.20 .447
ดี
12.1 มีการบูรณา
การการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของ
อาจารย์ผู้สอนเข้ากับ
เนื้อหาการเรียนการสอน
4.18 .624
ดี
4.40 .699
ดี
4.40 .548
ดี
12.2 มีการบูรณา
การผลงานการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมมา
เป็นโจทย์ในการวิจัยของ
ผู้เรียน
4.28 .613
ดี
4.20 .789
ดี
4.40 .548
ดี
12.3 มีการ
ประเมินผลความสาเร็จ
ของการบูรณาการงาน
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
ดี
4.30 .483
ดี
4.20 .447
ดี
12.4 มีการนาผลการ 4.22 .666
ประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานการ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
4.05 .30
ดี
4.13 .16
ดี
4.18 .04
ดี
รวม
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จากตารางที่ 13 พบว่า ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองผู้รับบริการ (ผู้เรียน) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.05)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องสมุดสื่อการเรียนการ
สอน ห้องประชุม และอื่นๆ ได้คานึงถึงประโยชน์ผู้เรียนในหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดีสูงสุด คือมี
การจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ ( X =4.20) ส่วนอยู่
ในระดับพอใช้ที่ต่าสุด โดยมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.ทุกปีการศึกษา ( X
=3.83) ตามลาดับ
การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้คานึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ในหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่การจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาชมรมหรือสมาคม
ศิษย์เก่าที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน ( X
=4.67) รองลงมาคือ ชมรมหรื อสมาคมศิษย์เก่ามีส่ ว นส่ งเสริมให้ผู้ เรียนนาความรู้ไปใช้ในการจัด
กิจกรรม มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับ ปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา (
X =4.18) และ ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในหลักสูตร และมีกิจกรรมร่วมกัน ( X =4.12) ตามลาดับ
ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อเรียนในหลักสูตร รปด. อยู่ใน
ระดับดีที่สุด มีการพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและประเทศ รวมถึงการปฏิรูป
ระบบราชการไทย ( X =4.53) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
และผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในหลักสูตร รปด ( X =3.70) ตามลาดับ
การวิ จั ย ในหลั ก สู ตร รปด.เป็ นประโยชน์ต่อ ผู้ เรี ยน อยู่ในระดับ ดีสู ง สุ ด มีการนาผลงาน
งานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานของผู้เรียน ( X
=4.20) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่การมีการจัดระบบ กลไกและกระบวนการให้คาปรึกษาในการทา
วิจัยแก่ผู้เรียน ( X =3.97) ตามลาดับ
การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อการเรียน อยู่ใน
ระดับพอใช้ทุกข้อ มีการนาผลการประเมินไปปรั บปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X =3.87) รองลงมาคือ มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X =3.83) และ มีการบูร
ณาการผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียน ( X =3.78) ตามลาดับ
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การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน
อยู่ในระดับดีสูงสุด ได้แก่ มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.28) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการบูรณา
การการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน ( X =3.92)
ตามลาดับ
ความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองผู้รับบริการ (ผู้เรียน) ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.13)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุ ดสื่อการเรียนการ
สอน ห้องประชุม และอื่นๆ ได้คานึงถึงประโยชน์ผู้เรียนในหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับพอใช้ทุกข้อ
ได้แก่ มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.ทุกปีการศึกษา และ มีบริการห้องประชุมย่อยในการทากิจกรรม
แก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอ ( X =3.80) รองลงมาคือ มีบริการห้องพักนักศึกษา (ผู้เรียน) ที่มีจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต ( X =3.70) และ มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.มีเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ใช้ ( X =3.60) ตามลาดับ
การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้คานึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ในหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีส่วนส่งเสริมให้ผู้เรียนนา
ความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรม ( X =4.60) รองลงมาคือ มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า ( X =4.50) และ จัดทาแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน ( X =4.40) ตามลาดับ
ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อเรียนในหลักสูตร รปด. อยู่ใน
ระดับ ดีสูงสุด ได้แก่ ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว เที่ยงตรง และทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนในหลักสูตร รปด. ( X =4.30) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการนาผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนและผู้ใช้ระบบสารสนเทศหลักสูตร รปด.มาปรับปรุงระบบ( X =3.70) และข้อ 8.2มี
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในหลักสูตร รปด. ( X =3.60)
ตามลาดับ
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การเรียนการสอนของหลัก รปด.ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และมีความทันสมัย อยู่ในระดับดีทุก
ข้อ ได้แก่ ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ( X =4.40) รองลงมาคือ มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร และ มีการพัฒนา
รายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและประเทศ รวมถึงการปฏิรูประบบราชการไทย ( X
=4.30) และ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ( X =4.10) ตามลาดับ
การวิจัยในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการนาผลงาน
งานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานของผู้เรียน ( X
=4.50) รองลงมาคือ มีการจัดระบบ กลไกและกระบวนการให้คาปรึกษาในการทาวิจัยแก่ผู้เรียน ( X
=3.97) และ มีระบบและกลไกอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ( X =4.10) ตามลาดับ
การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อการเรียน อยู่ใน
ระดับดีสูงสุด ได้แก่ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X =4.20) รองลงมาคือ มีการบูรณาการผลงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียน ( X =4.10) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการบูรณาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน ( X =3.90) และ มี
การประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย ( X =3.80) และ ตามลาดับ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน
อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของอาจารย์ผู้สอนเข้า
กับเนื้อหาการเรียนการสอน และ มีการบูรณาการผลงานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาเป็น
โจทย์ในการวิจัยของผู้เรียน ( X =4.40) รองลงมาคือมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.30) และ มีการ
ประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย ( X = 4.20) ตามลาดับ
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ความคิดเห็นของอาจารย์ ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองผู้รับบริการ (ผู้เรียน) ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.18)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุดสื่ อการเรียนการ
สอน ห้องประชุม และอื่นๆ ได้คานึงถึงประโยชน์ผู้เรียนในหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดีสูงสุด ได้แก่ มี
บริการห้องพักนักศึกษา (ผู้เรียน) ที่มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ( X = 4.80) รองลงมาคือ มีบริการห้อง
ประชุมย่อยในการทากิจกรรมแก่ผู้เ รียนอย่างเพียงพอ ( X = 4.40) และ มีการจัดการหรือจัดบริการ
เพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ ( X = 4.00) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มี
บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีการฝึกอบรมการใช้งาน
แก่ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.ทุกปีการศึกษา ( X = 3.80) ตามลาดับ
การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้คานึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ในหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า ( X = 4.40) รองลงมาคือ ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามี
ส่ว นส่ งเสริ มให้ผู้ เรี ยนน าความรู้ ไปใช้ในการจัดกิจกรรม และ ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีการ
สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในหลักสูตร และมีกิจกรรมร่วมกัน ( X = 4.20)
และ จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ( X = 4.00) ตามลาดับ
ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อเรียนในหลักสูตร รปด. อยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว เที่ยงตรง และทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนในหลักสูตร รปด. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายใน
หลักสูตร รปด. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ใช้ระบบสารสนเทศหลักสูตร
รปด.มาปรับปรุงระบบ ( X = 4.00) ตามลาดับ
การเรียนการสอนของหลัก รปด.เหมาะสมกับผู้เรียน และมีความทันสมัย อยู่ในระดับดีสูงสุด
ได้แก่ ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ( X = 4.60) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการให้ผู้
มี ป ระสบการณ์ ท างวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ จากหน่ ว ยงานหรื อ ชุ ม ชนภายนอกเข้ า มามี ส่ ว นร่ วมใน
กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร ( X = 3.80) ตามลาดับ
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การวิจัยในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการนาผลงาน
งานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานของผู้เรียน ( X =
4.40) รองลงมาคือ มีการจัดระบบ กลไกและกระบวนการให้คาปรึกษาในการทาวิจัยแก่ผู้เรียน ( X =
4.20) และ มีระบบและกลไกอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ( X = 4.00) ตามลาดับ
การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อการเรียน อยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.20) รองลงมาคือ มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่
สังคมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน และ มีการบูรณาการผลงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียน ( X = 4.00) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการ
ประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย ( X = 3.80) ตามลาดับ
ตารางที่ 14 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองกระบวนการภายใน (n=65)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
13. กระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่วไปของหลักสูตร รปด.
ดี
4.00 .000
ดี
13.1 จานวนห้องเรียน 3.80 .546 พอใช้ 4.00 .186
ที่รองรับผู้เรียนในหลักสูตร
รปด.มีเพียงพอทั้งใช้ในการ
เรียนและการสอน
3.95 .502 พอใช้ 3.70 .483 พอใช้ 4.00 .000
ดี
13.2 จานวนหนังสือ
และตารารวมทั้งเอกสาร
ต่างๆ ในห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ มีเพียงพอและ
ทันสมัยและรองรับการเรียน
การสอนในหลักสูตร รปด.
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายการ
13.3 จานวนของ

อุปกรณ์ และสื่อการเรียน
การสอนในหลักสูตร รปด.มี
ความเพียงพอ และมีความ
ทันสมัย
13.4 จานวนอาจารย์
ประจาที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์หรือ
เทียบเท่าตามตัวบ่งชี้ย่อย
อุดมศึกษา ปีพ.ศ. 2548
13.5 จานวนอาจารย์
ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
13.6 จานวนอาจารย์
ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์
13.7 จานวนอาจารย์
ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์
13.8 มีแผนระบบ
สารสนเทศของหลักสูตร
รปด.

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

4.10 .630

ดี

3.90 .876

พอใช้

4.00 .707

ดี

4.05 .594

ดี

4.10 .316

ดี

4.40 .548

ดี

4.20 .632

ดี

4.30 .675

ดี

4.40 .548

ดี

4.12 .640

พอใช้

4.30 .483

ดี

4.20 .447

ดี

4.27 .634

ดี

4.50 .707

ดี

4.20 .447

ดี

4.23 .698

ดี

4.50 .527

ดี

4.20 .447

ดี
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายการ
13.9 มีระบบ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.08 .424

สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธ
กิจของหลักสูตร โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนการ
วิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน
4.23 .533
13.10 มีแผนกลยุทธ์
ทางการเงินที่สอดคล้องกับ
แผน
กลยุทธ์ของสถาบัน
13.11 มีแนวทางจัดหา 4.18 .596
ทรัพยากรทางด้านการเงิน
หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได้
4.25 .680
13.12 มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

ดี

3.80 .422

พอใช้

4.20 .447

ดี

ดี

4.00 .471

ดี

4.40 .548

ดี

ดี

4.60 .516

ดี

4.40 .548

ดี

ดี

4.40 .516

ดี

4.00 .000

ดี
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายการ
13.13 มีการกาหนด

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.22 .666

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.20 .422

ดี

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
4.60 .548

นโยบายและให้ความสาคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบัน
ดี
4.50 .527
ดี
4.40 .548
13.14 มีการดาเนินงาน 4.25 .508
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน
14. กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย
3.67 .475 พอใช้ 3.60 .516 พอใช้ 4.20 .447
14.1 ในหลักสูตรมี
รายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองหรือจาก
การทาวิจัย
3.78 .415 พอใช้ 3.80 .422 พอใช้ 4.20 .447
14.2 มีการให้ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร

ดี

ดี

ดี

ดี
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายการ
14.3 มีการพัฒนาหรือ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
3.85 .515

พอใช้

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.10 .738

ดี

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
3.80 .447

ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้
ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา
3.98 .651 พอใช้ 3.90 .568 พอใช้ 4.20 .447
14.4 มีการสารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สาหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกาหนด
การศึกษาของหลักสูตร
3.90 .656 พอใช้ 4.20 .919
ดี
4.40 .548
14.5 การทาวิจัยทั้ง
อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอยู่
บนพื้นฐานของโจทย์การ
วิจัยมีความทันสมัยและทัน
ต่อเหตุการณ์โดยเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ

พอใช้

ดี

ดี
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายการ
14.6 มีการนา

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.07 .634

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.20 .422

ผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน
15 กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมและวัฒนธรรม
4.00 .689
ดี
4.10 .738
15.1 มีการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการ
เรียนการสอน
4.13 .676
ดี
4.50 .527
15.2 มีการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการ
วิจัย
ดี
4.40 .516
15.3 มีการประเมินผล 4.13 .650
ความสาเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการ
เรียนการสอนและการวิจัย

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

ดี

4.20 .447

ดี

ดี

4.20 .447

ดี

ดี

4.40 .548

ดี

ดี

4.20 .447

ดี
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
รายการ

15.4 มีการนาผลการ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.27 .634

ประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้า
กับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
4.07
รวม

.15

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

ดี

4.10 .568

ดี

4.00 .707

ดี

ดี

4.15

ดี

4.22

ดี

.11

.06

จากตารางที่ 14 พบว่า ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองกระบวนการภายใน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.07)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า กระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่ว ไปของหลักสูตร
รปด. อยู่ในระดับดีสูงสุด ได้แก่ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน และมีการดาเนินงานด้านการประกัน ส่วนที่อยู่
ในระดับพอใช้ต่าสุด ได้แก่ จานวนห้องเรียนที่รองรับผู้เรียนในหลักสูตร รปด.มีเ พียงพอทั้งใช้ในการ
เรียนและการสอน ( X =3.80)
กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย อยู่ในระดับดีสูงสุด ได้แก่ มีการนา
ผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชน ( X =4.07) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ต่าสุด ได้แก่ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา (
X =3.85) ตามลาดับ
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ข้อ15. กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการ
นาผลการประเมินไปปรั บปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิช าการแก่สั งคม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X =4.27) รองลงมาคือ มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการวิจัย และ มีการประเมินผล
ความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้า
กับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X =4.13) และ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน ( X =4.00) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองกระบวนการภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.15)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า กระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่วไปของหลักสูตร
รปด. อยู่ในระดับดีสูงสุด ได้แก่ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ( X =4.60) รองลงมาคือ ข้อ
จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์ ข้อ 13.8 มีแผนระบบสารสนเทศของ
หลักสูตร รปด. และ มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน( X =4.50)
ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ต่าสุด ได้แก่จานวนของอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร รปด.มี
ความเพียงพอ และมีความทันสมัย ( X =3.90) รองลงมาคือ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจของหลักสูตร โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจัย
การบริหารจัดการ และการเงิน ( X =3.80) และ จานวนหนังสือและตารารวมทั้งเอกสารต่างๆ ใน
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มีเพียงพอและทันสมัยและรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตร รปด. (
X =3.70) ตามลาดับ
กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย อยู่ในระดับดีสูงสุด ได้แก่ การทาวิจั ย
ทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานของโจทย์การวิจัยมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์โดย
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และ มีการนาผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมี การรั บ รองการใช้ ประโยชน์ จ ริ งจากหน่ ว ยงานภายนอกหรื อ ชุ มชน ( X =4.20)
รองลงมาคือ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา ( X =4.10) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ต่าสุด ได้แก่ ใน
หลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือจากการทาวิจัย ( X =3.60) ตามลาดับ
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กระบวนการบริการวิช าการแก่สังคมและวัฒ นธรรม อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการวิจัย ( X =
4.50) รองลงมาคือ มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X =4.10) และข้อ มีการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน
และ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย 4.10) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของอาจารย์ ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองกระบวนการภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.22)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า กระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่วไปของหลักสูตร
รปด. อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ( X = 4.60)
รองลงมาคื อ จ านวนอาจารย์ ป ระจ าที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอกทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ห รื อ
เทียบเท่าตามตัวบ่งชี้ย่อยอุดมศึกษา ปีพ.ศ. 2548 จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ข้อ มีแนวทาง
จั ด หาทรั พ ยากรทางด้ า นการเงิ น หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรร และการวางแผนการใช้ เ งิ น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ( X = 4.40) และ จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จานวน
อาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์ มีแผนระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.
และ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหลักสูตร โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนการวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน ( X = 4.20) ตามลาดับ
กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย อยู่ในระดับดีสูงสุด ได้แก่ การทาวิจัย
ทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานของโจทย์การวิจัยมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์โดย
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ( X = 4.40) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา ( X =3.80 ) ตามลาดับ
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กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการวิจัย ( X = 4.40)
รองลงมาคือ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวั ฒนธรรมเข้า
กับการเรียนการสอน และ มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.20) และ มีการ
นาผลการประเมินไปปรั บปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิช าการแก่สั งคม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.00) ตามลาดับ
ตารางที่ 15 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่า สาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองการเรียนรู้และพัฒนา (n=65)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ
S.D. ระดับ
Χ
16. ทุนทางด้านข้อมูล (Information Capital) เกี่ยวกับข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดี
16.1 หลักสูตร รปด.มี 3.73 .482 พอใช้ 3.70 .823 พอใช้ 4.00 .000
ระบบฐานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธ
กิจของสถาบัน โดย
ครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการและการเงิน
และสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
รายการ
16.2หลักสูตร รปด.มี

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
3.92 .462

ระบบเครือข่ายในการ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย
การบริหารจัดการและ
การเงิน และสามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
16.3 หลักสูตร รปด.มี 4.12 .640
การจัดบริการให้คาปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
หลักสูตร
16.4 หลักสูตร รปด.มี 4.00 .689
การจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาในหลักสูตร
16.5 หลักสูตร รปด.มี 4.02 .676
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษาใน
หลักสูตร

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

พอใช้

4.20 .422

ดี

3.80

.447

พอใช้

ดี

3.70 .483

พอใช้

4.00

.707

ดี

ดี

4.00 .667

ดี

4.00

.707

ดี

ดี

4.20 .632

ดี

4.40

.548

ดี
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ

16.6 หลักสูตร รปด.มี 4.08 .766

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.60 .516

ดี

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
4.20

.447

การจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า
ดี
4.00 .816
ดี
4.40 .548
16.7หลักสูตร รปด. มี 4.13 .596
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ทั้งเชิงวิชาการ และ
วิชาชีพและประสบการณ์
ให้ศิษย์เก่า
17. ทุนทางด้านองค์การ (Organization Capital) เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากร
3.92 .619 พอใช้ 4.20 .789
ดี
4.20 .447
17.1 จัดบริการด้าน
กายภาพอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในเรื่องการ
บริการสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียน
เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
4.07 .710
ดี
4.60 .516
ดี
3.80 .447
17.2 มีแผนการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ในหลักสูตร
รปด.ทั้งด้านวิชาการ
เทคนิคการสอนและการ
วัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

ดี

ดี

ดี

พอใช้
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
รายการ
17.3มีการบริหารและ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.32 .624

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.40 .516

ดี

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
4.20

การพัฒนาคณาจารย์ใน
หลักสูตร รปด.และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
3.63 .581 พอใช้ 3.90 .738 พอใช้ 3.80
17.4 มีสวัสดิการ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ
สร้างขวัญและกาลังใจให้
คณาจารย์ในหลักสูตร
รปด.และบุคลากรสาย
สนับสนุน
3.78 .490 พอใช้ 4.00 .471
ดี
4.00
17.5 มีระบบการ
ติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนา
ความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและ
การวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ดี
3.60
17.6 มีการให้ความรู้ 3.87 .503 พอใช้ 4.00 .471
ด้านจรรยาบรรณอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ

.447

ดี

.447

พอใช้

.000

ดี

.548

พอใช้
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ
S.D. ระดับ
Χ
18 ทุนมนุษย์ (Human Capital) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.
3.95 .699 พอใช้ 4.00 .816
ดี
3.80 .837 พอใช้
18.1 มีการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย
หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
3.95 .699 พอใช้ 4.10 .876
ดี
4.20 .447
ดี
18.2 มีระบบและ
กลไกการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็น
องค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
4.05 .649
ดี
4.00 .667
ดี
4.60 .548
ดี
18.3 มีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ

18.4 มีการนาผลงาน 4.00 .582

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.30 .675

ดี

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
4.40

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
มีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน
4.03 .610
ดี
4.40 .699
ดี
4.20
18.5 มีระบบและ
กลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์ และ
ดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
ดี
4.00
18.6 มีความร่วมมือ 3.98 .624 พอใช้ 4.10 .738
ด้านบริการทางวิชาการ
เพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ
4.15 .709
ดี
3.90 .738 พอใช้ 4.20
18.7 มีการพัฒนา
ความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในหลักสูตร รปด. และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน

.548

ดี

.447

ดี

.000

ดี

.837

ดี
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ตารางที่ 15 (ต่อ)
รายการ
18.8 มีการบูรณา

การงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา
18.9 มีการเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
รวม

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

4.23 .722

ดี

3.90 .738

พอใช้

4.20

.447

ดี

4.23 .722

ดี

4.10 .738

ดี

4.20

.447

ดี

4.01

ดี

4.10

ดี

4.10

.13

ดี

.17

.17

จากตารางที่ 15 พบว่า ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองการเรียนรู้และพัฒนา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.01)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า ทุนทางด้านข้อมูล (Information Capital) เกี่ยวกับข่าวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับดีสูงสุด ได้แก่ หลักสูตร รปด. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ทั้งเชิงวิชาการ และวิชาชีพและประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ( X =4.13) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้
ได้แก่ หลักสูตร รปด.มีระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
ของสถาบัน โดยครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ ( X =3.73)
ทุนทางด้านองค์การ (Organization Capital) เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับดีสูงสุด ได้แก่ มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ในหลักสูตร รปด.และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ( X =4.32) ส่วน
อยู่ ใ นระดั บ พอใช้ต่ าสุ ด ได้ แ ก่ มีส วั ส ดิ ก ารเสริ มสร้ า งสุ ข ภาพที่ ดี และสร้ า งขวั ญและก าลั ง ใจให้
คณาจารย์ในหลักสูตร รปด.และบุคลากรสายสนับสนุน ( X =3.63)
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ทุนมนุษย์ (Human Capital) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดีสูงสุด ได้แก่
มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นั ก ศึ ก ษา และ มี ก ารเผยแพร่ กิ จ กรรมหรื อ การบริ ก ารด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต่ อ
สาธารณชน ( X =4.23) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ต่าสุด ได้แก่ และข้อ 18.2 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
จากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีระบบและกลไก
การรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด ( X =3.95) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองกระบวนการภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.10)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า ทุนทางด้านข้อมูล (Information Capital) เกี่ยวกับข่าวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับดีสูงสุด ได้แก่ หลักสูตร รปด.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ( X =4.60) รองลงมาคือ หลักสูตร รปด.มีระบบเครือข่ายในการเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ ที่เป็ น ประโยชน์ ในการจั ดการเรียนการสอน การวิจัย การบริห ารจัดการและการเงิน และ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ และ หลักสูตร รปด.มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาในหลักสูตร ( X =4.20) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ต่าสุด
ได้แก่ หลักสูตร รปด.มีระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
ของสถาบัน โดยครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ และ หลัก สูตร รปด.มีการจัดบริการให้คาปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในหลักสูตร ( X =3.70) ตามลาดับ
ทุนทางด้านองค์การ (Organization Capital) เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และการพัฒ นาบุคลากร อยู่ในระดับดี สูงสุด ได้แก่ มีแผนการบริห ารและการ
พัฒนาคณาจารย์ ในหลักสูตร รปด.ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริ ห ารและพัฒ นาบุ คลากรสายสนับ สนุ น ( X =4.60) รองลงมาคื อ มี การบริ ห ารและการพั ฒ นา
คณาจารย์ในหลักสูตร รปด.และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ( X =4.40) และ
จัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ( X =4.20) ส่วนอยู่ใน
ระดับ พอใช้ ได้แก่ มีส วัส ดิการเสริมสร้างสุ ขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลั งใจให้ คณาจารย์ใน
หลักสูตร รปด.และบุคลากรสายสนับสนุน ( X =3.90) ตามลาดับ
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ทุนมนุษย์ (Human Capital) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดีสูงสุด
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และดาเนิน การตามระบบที่กาหนด ( X =4.40) รองลงมาคือ มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน ( X =4.30) และข้อ 18.2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ต่าสุด ได้แก่ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหลักสูตร รปด. และเผยแพร่สู่สาธารณชน และข้อ มี
การบู ร ณาการงานด้านทานุ บ ารุ งศิลปะและวัฒ นธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา ( X =3.90) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของอาจารย์ ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มุมมองกระบวนการภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.10)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า ทุนทางด้านข้อมูล (Information Capital) เกี่ยวกับข่าวสาร
และเทคโนโลยี อยู่ในระดับดีสูงสุด ได้แก่ หลักสูตร รปด.มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาในหลักสูตร และ หลักสูตร รปด. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ทั้งเชิงวิชาการ และวิชาชีพและประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ( X = 4.40) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้
ได้แก่ หลักสูตร รปด.มีระบบเครือข่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ (
X = 3.80) ตามลาดับ
ทุนทางด้านองค์การ (Organization Capital) เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับดี ได้แก่ จัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในเรื่ อ งการบริ ก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เอื้ อ ต่อ การเรี ย น เช่น สื่ อเทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ และ มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร
รปด.และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ( X = 4.20) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ต่าสุด
ได้แก่ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร รปด.ทั้ งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน
และการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และ มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์ในหลักสูตร รปด.และบุคลากรสายสนับสนุน ( X =
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3.80) รองลงมาคือ ข้อ 17.6 มีการให้ความรู้ด้ านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ ( X = 3.60) ตามลาดับ
ทุนมนุษย์ (Human Capital) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดี
ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง ( X = 4.60) รองลงมาคือ ข้อ 18.4 มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน ( X = 4.40) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ( X = 3.80) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบรายการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผลการวิเคราะห์ได้จากการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพตนเองของ
หลักสูตร รวมทั้งการสัมภาษณ์เพิ่มเติมในรายละเอียดจากอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้อานวยการ
หลั กสู ตร จะประกอบไปด้ว ย มุมมองผลตอบแทนต่อสั งคม มุมมองด้านผู้ รับบริการ มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา ดังรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้
ประเด็นการตรวจสอบ
1) ด้านผลตอบแทนต่อสังคม

จากเอกสารต่างๆ ภายใน
หลักสูตร
- มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน

จากการสัมภาษณ์

- ผู้บริหารหลักสูตรมีการ
กาหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สังคม
- มีการบูรณาการด้านทานุบารุง - มีการกาหนดหรือสร้าง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
จัดการเรียนการสอนและ
และวัฒนธรรม และมีผลงาน
กิจกรรมนักศึกษา
เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
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ประเด็นการตรวจสอบ
2) ด้านผู้รับบริการ (ผู้เรียน)

3) ด้านกระบวนการภายใน

4) ด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา

จากเอกสารต่างๆ ภายใน
หลักสูตร
- มีการจัดหรือบริการเพื่อให้
ผู้เรียนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมี
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้

จากการสัมภาษณ์

- ระบบสารสนเทศมีความ
รวดเร็วเที่ยงตรงและทันสมัย
อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต
- มีการประเมินความพึงพอใจของ - มีการบูรณาการทานุบารุง
ผู้เรียนและผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภายในหลักสูตรรัฐ
อาจารย์ผู้สอบเข้ากับเนื้อหาการ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
เรียนการสอน
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
- มีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ดุษฎีบัณฑิตมีจานวนห้องเรียน
ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การ
หนังสือ ตารา อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ จัดสรรและวางแผนการใช้เงิน
ในการเรียนการสอน รวมถึง
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
อาจารย์ประจาที่เพียงพอต่อการ ตรวจสอบได้
จัดการเรียนการสอน
- มีการทาวิจัยทั้งอาจารย์ผู้สอน - มีการให้ประสบการณ์ทาง
และผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานของ
วิชาการจากภายนอกเข้ามามี
โจทย์การวิจัย มีความทันสมัยและ ส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
ทันต่อเหตุการณ์ โดยเป็น
การสอน
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
- มีแผนการบริหารและการ
ดุษฎีบัณฑิตมีระบบเครือข่ายใน พัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตรรัฐ
การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็น
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการ ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน
สอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการวัดผล และมีแผนการ
และการเงิน และสามารถนาไปใช้ บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ สนับสนุน
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ประเด็นการตรวจสอบ

จากเอกสารต่างๆ ภายใน
หลักสูตร
- มีระบบและกลไกการรวบรวม
คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้
ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด

จากการสัมภาษณ์
- มีการให้ความรู้ด้วย
จรรยาบรรณ อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบรายการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งจาแนกประเด็นการตรวจสอบออกเป็น 4 มุมมอง พบว่า
ด้านผลตอบแทนต่อสังคมนั้น มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน มี
การบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม มีการ
กาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
ด้านผู้รับบริการ (ผู้เรียน) พบว่า มีการจัดหรือบริการเพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตร รปด. มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็วเที่ยงตรงและทันสมัย อันเป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีการบูรณาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของอาจารย์ผู้สอบเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน
ด้านกระบวนการภายใน พบว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีจานวนห้องเรียน
หนังสือ ตารา อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงอาจารย์ประจาที่เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน มีการทาวิจัย ทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้ เรียนอยู่บนพื้นฐานของโจทย์การวิจัย มีความ
ทัน สมัยและทัน ต่อเหตุการณ์ โดยเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน สั งคม และประเทศชาติ มี
แนวทางจั ด หาทรั พ ยากรทางด้า นการเงิน หลั ก เกณฑ์ก ารจัด สรรและวางแผนการใช้ เงิ นอย่า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการให้ประสบการณ์ทางวิชาการจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอน
ด้านการเรี ย นรู้ และการพัฒ นา พบว่า หลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎีบั ณฑิตมีระบบ
เครือข่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัด การเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์
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ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และดาเนินการตามระบบที่กาหนด มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มีการให้ความรู้ด้วยจรรยาบรรณ
อาจารย์ และบุ คลากรสายสนับ สนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถื อ
ปฏิบัติ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี /
ผู้อานวยการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผลการวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
ในภาพรวมผู้บริหารท่านหนึ่ง (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 20 พฤศจิกายน 2557)ได้แสดง
ความคิดเห็นไว้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการโรงแรม และ
ธุรกิจการบิน รวมถึงดุสิตโพล พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนจนมาเป็น
มหาวิทยาลัยอย่างในปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาเป็นจุดแข็งของที่นี่ทาหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอด มีการพัฒนา
วิชาการให้มีความสอดคล้องกับบริบทภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยมีอัต
ลักษณ์ซึ่งมีลั กษณะบูร ณาการความถนัดและเชี่ยวชาญที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมที่เป็นที่รู้จั กจากโดยทั่วไป
รวมทั้งมีการสร้างหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่องที่สามารถตอบสนองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สรุปความได้ว่ามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นรักษาสิ่งเดิม เพิ่มเติมสิ่งใหม่นั่นเอง
แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสังคมภาย
นอกนั้นต้องไม่ทาให้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหายไป จึงต้องมาพิจารณาว่าจะปรับสวนดุสิตให้เข้า
กับสถานการณ์นี้อย่างไร โดยเฉพาะปี 2515 ประเทศไทยจะก้าวสู่บริบทของประชาคมอาเซียนอย่าง
เต็มตัว จึงเห็นได้ว่าไม่เฉพาะแต่เพียงสถานการณ์หรือบริบทในประเทศที่จะต้องให้ความสาคัญ แต่ยั ง
ต้องคานึงถึงบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ในส่วนการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอย่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ในภาพรวมผู้บริหารท่านหนึ่ง อาชีพ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 15 มกราคม 2557) ได้ให้ความ
คิดเห็นไว้ว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของเราอยู่ในช่วงการปรับปรุงหลักสูตรมา มี
ผู้สนใจมาลงทะเบียนเรียนกันมากตลอดหลายปี มีทั้งนักศึกษาที่เป็นนักวิชาการ นักธุรกิจ ข้าราชการ
ประจา ข้าราชการการเมือง และผู้สนใจทั่วไป นับได้ว่าเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่
มีชื่อเสียงแรกๆ ของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตมีเปิดการเรียนการสอนไม่กี่แห่ง ในหลักสูตรของเรามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ออกไปเป็นดุษฎีบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ ดังนั้นงานวิจัยของนักศึกษาจึงมุ่งสร้างกรอบ
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แนวคิดทางการวิจัยที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาสังคมได้ และที่สาคัญงานวิจัยที่ได้
จะต้องได้ผลทั้งในเชิงวิชาการคือได้แนวคิดใหม่ๆ ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ใน
ขณะเดียวกันผลวิจัยต้องสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงโดยสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงที่มากกว่าจะ
ได้ผลงานวิจัยที่อยู่แต่ในตารา ในปัจจุบันเรามีผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรไปเป็นร้อยคน อย่างไรเรา
ก็ ยั ง ต้ อ งประสบกั บ ปั ญ หาด้ า นการพั ฒ นามาตรฐานและคุ ณ ภาพตามกรอบของส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ สกอ. อาทิ อาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาที่ต้องมีชื่อคุ ณวุฒิ
ตรงกับชื่อหลักสูตรที่สอน เช่นบางท่านจบปริญญาเอกมาจากหลักสูตรการจัดการภาครัฐ หรือ Public
Management แต่ทางสกอ.ได้พิจารณาว่าเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้จึงทาให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรไม่ตรงตามเกณฑ์ทั้งๆ ที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์เป็นสหสาขาวิชาซึ่งสามารถใช้อาจารย์
ผู้สอนได้จากสาขาต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ แต่อย่างไรทางมหาวิทยาลัยก็น้อมรับต่อคาพิจารณานั้น
ดังนั้นในปัจจุบันเราจึงหยุดรับนักศึกษาชั่วคราวเพื่อปรับหลักสูตรทั้งจานวนอาจารย์ประจา หลักสูตร
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
เรามีนโยบายให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุงหลักการ และวิธีการให้สอดคล้องกับ
ความเป็นไปของยุคสมัย เช่นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015 เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารท่านหนึ่ง
ได้แสดงความคิดเห็นถึงการบริหารหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึ กษา
(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 15 พฤศจิกายน 2557) คือ การให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมถึงการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตรก็ยอมรับว่าส่วนนี้เองยังมีความชัดเจนมากเพราะมหาวิทยาลัย
ยึดแนวทางการรักษาค่านิยมเดิมเสริมด้วยค่านิยมใหม่ เช่น หลักสูตรการเรียนการสอนยัง มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมการบริหารแบบไทย แต่สามารถนาแนวการบริหารแบบสากลไปปรับใช้ได้ เรา
ยังมีนโยบายให้อาจารย์ของเราไปบริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเสมอ โดยผนวก
กับการทาวิจัยแล้วนาผลการวิจัยที่ได้มาสอน เราถือว่าการนาการวิจัย แลการบริการวิช าการมาผนวก
กันจะทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้นแผนการพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งให้อาจารย์
ผู้สอนทาแผนการสอนที่คานึงการผนวกรวมเรื่องสังคมและวัฒนธรรมกับวิชาต่างๆ รวมทั้งการทาวิจัย
เรื่องรวมถึงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมบนพื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
เช่น การบูรณาการวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอาเซียนจะทาได้อย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับผู้บริหารอีก
ท่านหนึ่ง (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 พฤศจิกายน 2557) ที่แสดงความคิดเห็นว่าหลักสูตรต้องผลิต
ดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาให้สามารถอยู่รอดในสังคม อาจารย์ต้องลงพื้นที่ เพื่อสารวจความต้องการ
ของท้องถิ่นด้วยว่าเขาต้องการอะไรแล้วนาข้อเท็จจริงที่ได้มาเป็นโจทย์ในการวิจัย การเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาแนวคิดทฤษฎีปรับแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ตรงประเด็น ส่วนผู้บริหารอีก
ท่านก็ให้ข้อมูลเสริม (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 17 สิงหาคม 2557) ว่าทางหลักสูตรได้มีความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง มีการนาข้อเท็จจริงต่างๆ มาประชุมร่วมกันทั้ง ผู้บริหาร
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ระดับสูง ระดับกลาง และผู้บริหารหลักสูตร เพื่อวางนโยบายในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม
รวมถึงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตรให้เป็นประโยชน์ที่การพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยในหลักสูตร ผู้ให้ข้อมูลสาคัญซึ่งเป็นผู้บริหารหลักสูตรโดยตรง (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,
17 สิงหาคม 2557) ได้ให้ข้อมูลเสริมว่า การลงเก็บข้อมูลของอาจารย์ควรดาเนินควบคู่ไปกับผู้เรียน
และที่สาคัญโจทย์เดียวกันอาจมีเป้าหมายต่างกันในด้านการตอบสนองความต้องการผู้เรียนโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก จะต้องสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นระดับสังเคราะห์ และนาไปสู่การแก้ปัญหาให้ชุมชน
สังคม และประเทศชาติต่อไป
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยรามคาแหงมีแนวคิดในการจัดทาหลักสูตรที่ มุ่ง
การบูรณาการชุมชน สังคม และวัฒนธรรมเข้าสู่ การเรียนการสอน และวิจัยเข้ามาในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุดสาคัญคือการพัฒนารายวิชาที่ไม่ใช่เน้นแต่แนวคิดและทฤษฎีแต่ควร
ให้ความสาคัญคือกรณีศึกษาและตัวอย่างจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนที่ควรบูรณาการเข้าไปใน
ตาราเรียน นอกจากนี้การคิดโจทย์วิจัยของนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาเอกต้องเป็นโจทย์วิจัยใน
ระดับสังเคราะห์ ไม่ใช่เพียงการทดสอบสมมติฐานการวิจัย แต่ต้องสามารถพัฒนารูปแบบ หรือการ
สร้างยุทธศาสตร์ให้แก่ชุมชน สังคม และท้องถิ่นได้ เพื่อที่จะทาให้ผลการวิจัยดังกล่า วเป็นประโยชน์ที่
ชุมชน สังคม และท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้
สรุปผลการวิเคราะห์คุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต
จากผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการจากความคิดเห็นของ
นิสิ ต/นั กศึกษา ดุษฎีบั ณฑิต และอาจารย์ที่มีต่อคุณค่าส าหรับหลักสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตทุกมุมมองอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ ( X =4.03), ( X
=4.14) และ ( X =4.17) นอกจากนี้ยังพบว่าจากการสารวจหลักฐานจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
หลักสูตร และการสัมภาษณ์อาจารย์ในหลักสูตรโดยผลการประเมินพบว่ามีและอยู่ในเกณฑ์ดี และ
พอใช้เป็นส่วนใหญ่
สาหรับผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุ สิต พบว่าการพัฒนาหลักสูตรควรกาหนดให้สอดคล้องกับ
บริ บ ทและความต้อ งการของสั งคมภายนอก แต่ต้ องไม่ท าให้ อัต ลั กษณ์ข องมหาวิทยาลั ยหายไป
โดยเฉพาะปี 2515 ประเทศไทยจะก้าวสู่บริบทของประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว จึงไม่เพียงให้
ความสาคัญกับ สถานการณ์ห รือบริบทในประเทศ แต่ยังต้อ งคานึงถึงบริบทแห่งการเปลี่ ยนแปลง
ภายนอกอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

230
หลั กสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตในปัจจุบันอยู่ในช่ว งการปรับปรุงหลั กสู ตร แต่
ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมามี ผู้ ส นใจมาลงทะเบี ย นเรี ย นกั น มาก มี ทั้ ง นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น นั ก วิ ช าการ
นั ก ธุ ร กิ จ ข้ า ราชการประจ า ข้ า ราชการการเมื อ ง และผู้ ส นใจทั่ ว ไป นั บ ได้ ว่ า เป็ น หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่มีชื่อเสียงแรกๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีเปิดการเรียนการสอนไม่กี่แห่ง หลักสูตรได้มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้ออกไปเป็นดุษฎีบัณฑิตที่มคี วามรู้ความสามารถทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ ดังนั้นงานวิจัยของ
นักศึกษาจึงมุ่งสร้างกรอบแนวคิดทางการวิจัยที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาสังคมได้
และที่สาคัญงานวิจั ย ที่ได้จ ะต้องได้ผ ลทั้งในเชิงวิช าการคือได้แนวคิดใหม่ๆ ที่ทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ในขณะเดียวกันผลวิจัยต้องสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงโดยสามารถแก้ไข
ปัญหาได้จริงที่มากกว่าจะได้ผลงานวิจัยที่อยู่แต่ในตารา ในปัจจุบันมีผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรไป
เป็นร้อยคน อย่างไรเราก็ยังต้องประสบกับปัญหาด้านการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพตามกรอบของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ สกอ. อาทิ อาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาที่ต้องมี
ชื่อคุณวุฒิตรงกับชื่อหลักสูตรที่ ดังนั้นในปัจจุบันจึงหยุดรับนักศึกษาชั่วคราวเพื่อปรับหลักสูตรทั้ง
จานวนอาจารย์ประจา หลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เกริก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
1.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสิต / นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก ผลการวิเคราะห์สามารถนาเสนอได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 16 สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามหลั ก สู ต รรัฐ ประศาสนศาสตรดุษ ฎีบัณ ฑิต ของ
มหาวิทยาลัยเกริก (n=65)

สถานภาพ
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 40 ปี
41 –49ปี
50 ปีขึ้นไป
3. ประสบการณ์ทางาน
ต่ากว่า 10 ปี
10-12ปี
12 ปีขึ้นไป

นิสิต/นักศึกษา
ร้อย
จานวน
ละ

ดุษฎีนิพนธ์
ร้อย
จานวน
ละ

อาจารย์ประจา
ร้อย
จานวน
ละ

54
24

69.2
30.8

14
6

70
30

4
1

80.0
20.0

42
35
1

53.8
44.9
1.3

10
9
1

50.0
45.0
5.0

1
3
1

20.0
60.0
20.0

76
1
1

98.4
1.3
1.3

2
13
5

10.0
65.0
25.0

1
1
3

20.0
20.0
60.0

จากตารางที่ 16 พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เ ป็ น นิ สิ ต / นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ69.2) อายุส่วน
ใหญ่ 42 ปี (ร้อยละ29.5) ประสบการณ์ทางาน 3-6 ปี (ร้อยละ 47.4)
ผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เ ป็ น ดุ ษฎี บั ณฑิ ต ในหลั ก สู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎีบั ณ ฑิต ของ
มหาวิทยาลัยเกริก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และเพศหญิง (ร้อยละ 50.0) อายุส่วนใหญ่ 45 ปี (ร้อยละ
40.0) ประสบการณ์ทางาน 10-12 ปี (ร้อยละ 55.0)
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นอาจารย์ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลั กสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลั ยเกริก ส่ ว นใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 80.0) อายุส่ วนใหญ่ 43ปี (ร้อยละ
40.0) ประสบการณ์ทางานมากกว่า 12 ปี (ร้อยละ 60.0)
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ตารางที่ 17 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก (n=65)
คุณค่าสาหรับ
หลักสูตร รปด.
1. มุมมอง
ผลตอบแทนต่อ
สังคม
2. มุมมอง
ผู้รับบริการ
3. มุมมอง
กระบวนการภายใน
4. มุมมองการเรียนรู้
และการพัฒนา
รวม

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
4.07 .18
ดี 4.16 .13
ดี 4.26 .05
ดี

4.07

.16

ดี

4.18

.13

ดี

4.21

.13

ดี

4.10

.14

ดี

4.19

.13

ดี

4.29

.12

ดี

4.05

.15

ดี

4.16

.13

ดี

4.35

.11

ดี

4.07

.11

ดี

4.17

.88

ดี

4.28

.08

ดี

จากตารางที่ 17 พบว่า ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริกทุกมุมมองอยู่ในระดับดี ( X = 4.07) โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่า มุมมองกระบวนการภายใน มีคุณค่าดีเป็นอันดับแรก ( X = 4.10) รองลงมาคือ
มุมมองผู้รับบริการ และมุมมองผลตอบแทนต่อสังคม ( X = 4.07) และมุมมองการเรียนรู้และการ
พัฒนา ( X = 4.05) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเกริกทุกมุมมองอยู่ในระดับดี โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า มุมมองกระบวนการ
ภายในมีคุณค่าดีเป็นอันดับแรก ( X = 4.19) รองลงมาคือ มุมมองผู้รับบริการ ( X =4.18) และ
มุมมองการเรียนรู้และการพัฒนา มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม ( X =4.16) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของอาจารย์ ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกริกทุกมุมมองอยู่ในระดับดี ( X = 4.28) โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า มุมมองการ
เรียนรู้และการพัฒนา มีคุณค่าดีเป็นอันดับแรก ( X = 4.35) รองลงมาคือ มุมมองกระบวนการภายใน
( X = 4.29) มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม ( X =4.26) และมุมมองผู้รับบริการ ( X = 4.21)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 18 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม (n=65)
นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
1. ผู้บริหาร อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่และผู้เรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(รปด.) มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
4.01 .546
ดี
4.75 .444
ดี
4.60 .548
ดี
1.1 ผู้บริหารหลักสูตรมี
การกาหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อชุมชน และ
สังคม
4.15 .583
ดี
4.00 .324
ดี
4.20 .447
ดี
1.2 อาจารย์ประจา
เจ้าหน้าที่ และผู้เรียนมีการ
ดาเนินกิจกรรมกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
ภายนอก
ดี
3.90 .641 พอใช้ 4.20 .447
ดี
1.3 อาจารย์มีการบูรณา 4.26 .673
การกิจกรรมเพื่อสังคมเข้า
กับการเรียนการสอน และ
การวิจัย
4.37 .667
ดี
.385 .587 พอใช้ 4.00 .000
ดี
1.4 อาจารย์มีการ
ประเมินผลความสาเร็จของ
การบูรณาการกิจกรรมแก่
สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
4.38 .669
ดี
4.35 .587
ดี
4.60 .548
ดี
1.5 อาจารย์มีการนาผล
การประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการกิจกรรมแก่
สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
รายการ
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
2. การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด.
3.82 .619 พอใช้ 4.35 .587
ดี
4.00 .000
ดี
2.1 ชมรมหรือสมาคม
ศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด.
มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สังคม
ดี
2.2 มีการจัดบริการข้อมูล 3.78 .5.73 พอใช้ 3.95 .224 พอใช้ 4.00 .000
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม
3.99 .634 พอใช้ 3.95 .510 พอใช้ 4.20 .837
ดี
2.3 มีการประเมินผล
ความสาเร็จของการดาเนิน
กิจกรรมชมรมหรือสมาคม
ศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด.
4.10 .713
ดี
4.05 .759
ดี
4.40 .548
ดี
2.4 มีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
ดาเนินกิจกรรมชมรมหรือ
สมาคมศิษย์เก่าของ
หลักสูตร รปด.
3. ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก
4.00 .624
ดี
3.95 .686 พอใช้ 4.20 .447
ดี
3.1 มีแผนระบบ
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้สนใจภายนอกหลักสูตร
รปด.
3.2 มีการประเมินความ 4.03 .683 ดี 3.95 .394 พอใช้ 4.20 .447 ดี
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศภายนอก
หลักสูตร รปด.
รายการ
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
4.09 .668 ดี 4.35 .489 ดี 4.60 .548 ดี

3.3 มีการนาผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
หลักสูตร รปด.มาปรับปรุง
ระบบ
4. การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4.1 มีการบูรณาการงาน 4.04 .568 ดี 4.30 .657 ดี 4.40
บริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน
4.2 มีการบูรณาการงาน 4.09 .628 ดี 4.10 .553 ดี 4.20
บริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการวิจัย
4.3มีการประเมินผล
4.19 .666 ดี 4.20 .523 ดี 4.40
ความสาเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
4.4 มีการนาผลการ
4.32 .655 ดี 4.30 .470 ดี 4.60
ประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
4.5 มีการสารวจความ
4.08 .698 ดี 4.40 .598 ดี 4.80
ต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อ
ประกอบการกาหนดทิศทาง
และการจัดทาแผนการ
บริการทางวิชาการ

.548

ดี

.447

ดี

.548

ดี

.548

ดี

.447

ดี
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
ดี

4.40 .681

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

ดี

4.60 .548

ดี

ดี

3.80 .447

พอใช้

ดี

3.80 .447

พอใช้

5. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก
3.82 .679 พอใช้ 3.80 .616 พอใช้ 3.60 .548
5.1มีการบูรณาการงาน

พอใช้

4.6 มีความร่วมมือด้าน

4.14 .697

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

บริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ
3.58 .614 พอใช้ 4.20 .410
4.7 มีการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม
3.69 .588 พอใช้ 4.00 .000
4.8 มีการนาผลการ
ประเมินไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ

ด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
4.05 .662
5.2 มีการเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน

ดี

4.15 .745

ดี

4.60 .894

ดี
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
รายการ
5.3 มีการประเมินผล

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.24 .607

ความสาเร็จของการบูรณา
การงานด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของผู้เรียน
4.18 .698
5.4 มีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมของผู้เรียน
4.37 .647
5.5 มีการกาหนดหรือ
สร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
4.07 .18
รวม

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

ดี

4.15 .671

ดี

4.00 .000

ดี

ดี

4.20 .768

ดี

3.80 .837

พอใช้

ดี

4.30 .571

ดี

4.80 .447

ดี

ดี

4.16

ดี

4.26

ดี

.13

.05

จากตารางที่ 18 พบว่า ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ( X = 4.07)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่และผู้เรียนในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รปด.) มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อ
1.5 อาจารย์มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกิจกรรมแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย ( X = 4.38) รองลงมาคือ อาจารย์มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการ
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กิจกรรมแก่สั งคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.37) และ อาจารย์มีการบูรณาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมเข้ากับการเรียนการสอน และการวิจัย ( X = 4.26) ตามลาดับ
การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดี
ได้แก่ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร
รปด. ( X = 4.10) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม
ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. ( X = 3.99) รองลงมาคือ ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า
ของหลักสูตร รปด. มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคม ( X = 3.82) และ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ( X = 3.78) ตามลาดับ
ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก อยู่ในระดับดี
ทุกข้อ ได้แก่ มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศหลั กสูตร รปด.มา
ปรับปรุงระบบ ( X = 4.09) รองลงมาคือ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ภายนอกหลักสูตร รปด. ( X = 4.03) และ มีแผนระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก
หลักสูตร รปด. ( X = 4.00) ตามลาดับ
การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.32) รองลงมาคือ มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.19) และ มีความ
ร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน
หรือภาครัฐ ( X = 4.14) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ ข้อ 4.8 มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ( X = 3.69) รองลงมาคือ ข้อ 4.7มีการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ( X = 3.58) ตามลาดับ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก อยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็น ที่
ยอมรับในระดับชาติ ( X = 4.37) รองลงมาคือ มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน ( X = 4.24)
และ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน ( X = 4.18) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการบูรณา
การงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ( X =
3.82) ตามลาดับ
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ความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเกริก มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.16)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า ข้อ 1. ผู้บริหาร อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่และผู้เรียนใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รปด.) มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม อยู่ในระดับดี ได้แก่
ข้อ 1.1 ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน และ
สังคม ( X = 4.75) รองลงมาคือ ข้อ 1.5 อาจารย์มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
กิจกรรมแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.35) และข้อ 1.2 อาจารย์ประจา
เจ้าหน้าที่ และผู้เรียนมีการดาเนินกิจกรรมกรรมเกี่ ยวกับการพัฒนาชุมชนภายนอก ( X = 4.00) ส่วน
อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ ข้อ 1.3 อาจารย์มีการบูรณาการกิจกรรมเพื่อสังคมเข้ากับการเรียนการสอน
และการวิจัย ( X = 3.90) รองลงมาคือ ข้อ 1.4 อาจารย์มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณา
การกิจกรรมแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 3.85) ตามลาดับ
ข้อ 2 การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. อยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ ข้อ 2.1 ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคม
( X = 4.35) รองลงมาคือ ข้อ 2.4 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมชมรมหรือ
สมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. ( X = 4.05) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ ข้อ 2.2 มีการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และข้อ 2.3 มีการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนิน
กิจกรรมชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. ( X = 3.95) ตามลาดับ
ข้อ 3 ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อ ผู้สนใจภายนอก อยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ ข้อ 3.3 มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศหลักสูตร รปด.
มาปรับปรุงระบบ ( X = 4.35) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ ข้อ 3.1 มีแผนระบบสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอกหลักสูตร รปด. และข้อ 3.2 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศภายนอกหลักสูตร รปด. ( X = 3.95) ตามลาดับ
ข้อ 4. การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่
ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อ 4.5 มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรื อภาครัฐ หรือภาคเอกชน
เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการ และข้อ 4.6 มีความ
ร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน
หรือภาครัฐ ( X = 4.40) รองลงมาคือ ข้อ 4.1 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน และข้อ 4.4 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.30) และข้อ 4.3 มีการประเมินผลความสาเร็จของ
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การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และข้อ 4.7 มีการ
ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ( X = 4.20) ตามลาดับ
ข้อ 5 . การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ภายนอก อยู่ในระดับดี ได้แก่ ข้อ 5.5 มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ( X = 4.30) รองลงมาคือ ข้อ 5.4 มีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมของผู้เรียน ( X = 4.20) และข้อ 5.2 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน และข้อ 5.3 มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิ จกรรมของผู้เรียน ( X = 4.15)
ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ ข้อ 5.1 มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ( X = 3.80) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของอาจารย์ ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกริก มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.26)
เมื่อจาแนกเป็น รายข้อจะ ผู้ บริห าร อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่และผู้ เรียนในหลั กสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รปด.) มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่
ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคม และ
อาจารย์มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกิจกรรมแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย ( X = 4.60) รองลงมาคือ อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่ และผู้เรียนมีการดาเนินกิจกรรมกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนภายนอก และข้อ อาจารย์มีการบูรณาการกิจกรรมเพื่อสังคมเข้ากับการเรียน
การสอน และการวิจัย ( X = 4.20) และ อาจารย์มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการ
กิจกรรมแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.00) ตามลาดับ
การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดี
ทุกข้อ ได้แก่ การนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของ
หลักสูตร รปด. ( X = 4.40) รองลงมาคือ มีการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมชมรม
หรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. ( X = 4.20) และ ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร
รปด. มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคม และ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (
X = 4.00) ตามลาดับ
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ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก อยู่ในระดับดี
ทุกข้อ ได้แก่ มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบสารสนเทศหลั กสูตร รปด.มา
ปรับปรุงระบบ ( X = 4.60) รองลงมาคือ มีแผนระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก
หลักสูตร รปด. และ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายนอกหลักสูตร รปด. (
X = 4.20) ตามลาดับ
การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อประกอบการ
กาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการ ( X = 4.80) รองลงมาคือ มีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
และ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ( X = 4.60) และ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอน และ มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.40) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม และ มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ( X = 3.80) ตามลาดับ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก อยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ ( X = 4.80) รองลงมาคือ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ( X = 4.60) และ มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการ
งานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน ( X =
4.00) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน ( X = 3.80) รองลงมา
คือ มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา ( X = 3.60) ตามลาดับ
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ตารางที่ 19 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก มุมมองผู้รับบริการ (ผู้เรียน) (n=65)
รายการ

6.1

6.2

6.3

6.4

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
6. การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุดสื่อการเรียนการสอน ห้องประชุม และอื่นๆ ได้คานึงถึง
ประโยชน์ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.
มีการจัดการหรือจัดบริการ 3.69 .542 พอใช้ 4.20 .523 ดี 3.80 .447 พอใช้
เพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตร
รปด.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้
มีบริการห้องสมุดและแหล่ง 3.86 .597 พอใช้ 3.85 .489 พอใช้ 3.60 .894 พอใช้
เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมี
การฝึกอบรมการใช้งานแก่
ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.ทุก
ปีการศึกษา
4.00 .645
ดี
3.80 .616 พอใช้ 4.20 .447
ดี
มีบริการห้องพักนักศึกษา
(ผู้เรียน) ที่มีจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
มีบริการห้องประชุมย่อยใน 4.10 .731 ดี 4.05 .686 ดี 4.00 .707 ดี
การทากิจกรรมแก่ผู้เรียน
อย่างเพียงพอ
7. การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้คานึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนใน
หลักสูตร รปด.
4.00 .645
ดี
4.15 .671
ดี
4.20 .447
ดี
7.1 จัดทาแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาชมรมหรือ
สมาคมศิษย์เก่าที่ส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
ด้าน
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รายการ
7.2 ชมรมหรือสมาคม

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.18 .619

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.25 .550

ดี

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
5.00 .000 ดีมาก

ศิษย์เก่ามีส่วนส่งเสริมให้
ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ในการ
จัดกิจกรรม
4.42 .614
ดี
4.60 .503
ดี
4.20 .447
7.3 ชมรมหรือสมาคม
ศิษย์เก่ามีการสนับสนุนให้
ผู้เรียนสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในหลักสูตร
และมีกิจกรรมร่วมกัน
4.29 .584
ดี
4.25 .550
ดี
4.20 .837
7.4 มีการประเมิน
ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาชมรมหรือ
สมาคมศิษย์เก่า
4.36 .644
ดี
4.30 .657
ดี
4.60 .548
7.5 มีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา
8. ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อเรียนในหลักสูตร รปด.
4.27 .551
ดี
4.55 .510
ดี
4.80 .447
8.1 ระบบสารสนเทศมี
ความรวดเร็ว เที่ยงตรง และ
ทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.
ดี
4.00 .000
8.2 มีการประเมินความ 3.68 .546 พอใช้ 4.15 .587
พึงพอใจของผู้เรียน และผู้ใช้
ระบบสารสนเทศภายใน
หลักสูตร รปด.

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี
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รายการ
8.3 มีการนาผลการ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
3.74 .495

พอใช้

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.05 .394

ดี

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
4.00 .000

ดี

ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศหลักสูตร รปด.
มาปรับปรุงระบบ
9. การเรียนการสอนของหลัก รปด.เหมาะสมกับผู้เรียน และมีความทันสมัย
3.86 .716 พอใช้ 3.90 .447 พอใช้ 3.80 .447 พอใช้
9.1 ทุกรายวิชาของ
หลักสูตร มีรายละเอียดของ
รายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ตามที่
กาหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ดี
4.40 .598
ดี
4.80 .447
ดี
9.2 หลักสูตรมีรายวิชาที่ 4.00 .624
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้ง
ในและนอกห้องเรียนหรือ
จากการทาวิจัย
4.18 .639
ดี
4.15 .587
ดี
4.20 .447
ดี
9.3 มีการให้ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนของหลักสูตร
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รายการ
9.4 มีการพัฒนารายวิชา

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.27 .658

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.00 .562

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ของโลกและประเทศ รวมถึง
การปฏิรูประบบราชการไทย
ดี
4.35 .745
9.5 มีการประเมินความ 4.31 .631
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา
10. การวิจัยในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
4.06 .690
ดี
4.25 .550
10.1 มีการจัดระบบ
กลไกและกระบวนการให้
คาปรึกษาในการทาวิจัยแก่
ผู้เรียน
ดี
4.25 .550
10.2 มีระบบและกลไก 4.22 .658
อานวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรียนในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

ดี

4.00 .000

ดี

ดี

4.60 .548

ดี

ดี

4.20 .447

ดี

ดี

4.20 .447

ดี
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รายการ
10.3 มีการนาผลงาน

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.37 .626

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.45 .510

ดี

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
4.20 .837

งานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานของผู้เรียน
11. การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
3.56 .656 พอใช้ 4.10 .447
ดี
4.00 .000
11.1 มีการบูรณาการ
การบริการทางวิชาการแก่
สังคมของอาจารย์ผู้สอนเข้า
กับเนื้อหาการเรียนการสอน
3.73 .551 พอใช้ 3.95 .224 พอใช้ 4.00 .000
11.2 มีการบูรณาการ
ผลงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมมาเป็นโจทย์ในการ
วิจัยของผู้เรียน
ดี
4.20 .837
11.3 มีการประเมินผล 3.78 .658 พอใช้ 4.00 .459
ความสาเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
3.97 .644 พอใช้ 4.30 .801
ดี
4.60 .548
11.4. มีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี
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ตารางที่ 19 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
12. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน
4.08 .640
ดี
3.85 .745 พอใช้ 4.20 .837
ดี
12.1 มีการบูรณาการ
การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของอาจารย์
ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการ
เรียนการสอน
ดี
4.10 .641
ดี
4.00 .707
ดี
12.2 มีการบูรณาการ 4.37 .647
ผลงานการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมมาเป็นโจทย์
ในการวิจัยของผู้เรียน
ดี
4.50 .513
ดี
4.20 .837
ดี
12.3 มีการประเมินผล 4.32 .655
ความสาเร็จของการบูรณา
การงานการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
4.37 .605
ดี
4.40 .503
ดี
4.20 .837
ดี
12.4 มีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
4.07 .16
ดี
4.18 .13
ดี
4.21 .13
ดี
รวม
จากตารางที่ 19 พบว่า ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก มุมมองผู้รับบริการ (ผู้เรียน) ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ( X = 4.07)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุดสื่อการเรียนการ
สอน ห้องประชุม และอื่นๆ ได้คานึงถึงประโยชน์ผู้เรียนในหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดี ได้แก่ ข้อ 6.4
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มีบริการห้องประชุมย่อยในการทากิจกรรมแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอ ( X = 4.10) รองลงมาคือ ข้อ 6.3
มีบริการห้องพักนักศึกษา (ผู้เรียน) ที่มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ( X = 4.00) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้
ได้แก่ ข้อ 6.2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.ทุกปีการศึกษา ( X = 3.86) รองลงมาคือ ข้อ 6.1 มี
การจั ดการหรื อจั ดบริ การเพื่อให้ ผู้ เรียนในหลั กสู ตร รปด.มีเครื่องคอมพิว เตอร์ใช้ ( X = 3.69)
ตามลาดับ
การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้คานึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ในหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในหลักสูตร และมีกิจกรรมร่ว มกัน ( X = 4.42) รองลงมาคือ มีการนาผล
การประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ( X = 4.36) และ มีการ
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า ( X =
4.29) ตามลาดับ
ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อเรียนในหลักสูตร รปด.อยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว เที่ยงตรง และทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนใน
หลักสูตร รปด. ( X = 4.27) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและผู้ใช้ระบบสารสนเทศหลักสูตร รปด.มาปรับปรุงระบบ ( X = 3.74) รองลงมาคือ มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในหลักสูตร รปด. ( X = 3.68)
ตามลาดับ
การเรียนการสอนของหลัก รปด.ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และมีความทันสมัย อยู่ในระดับดี
ได้แก่ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ( X = 4.31)
รองลงมาคือ มีการพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและประเทศ รวมถึง
การปฏิรูประบบราชการไทย ( X = 4.27) และ มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร ( X = 4.18)
ส่ ว นอยู่ ใ นระดั บ พอใช้ ได้ แ ก่ ทุ ก รายวิ ช าของหลั ก สู ต ร มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและของ
ประสบการณ์ภ าคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ล ะภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( X = 3.86) ตามลาดับ
การวิจัยในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการนาผลงาน
งานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานของผู้เรียน ( X =
4.37) รองลงมาคือ มีระบบและกลไกอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการเผยแพร่ ผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
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ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ( X = 4.22) และ มีการ
จัดระบบ กลไกและกระบวนการให้คาปรึกษาในการทาวิจัยแก่ผู้เรียน ( X = 4.06) ตามลาดับ
การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อการเรียน อยู่ใน
ระดับพอใช้ทุกข้อ ได้แก่ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 3.97) รองลงมาคือ มีการประเมินผลความสาเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 3.78) และ มี
การบูรณาการผลงานบริการทางวิชาการแก่ สังคมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียน ( X = 3.73)
ตามลาดับ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน
อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการบูรณาการผลงานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาเป็นโจทย์ใน
การวิจัยของผู้เรียน และ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.37) รองลงมาคือ มีการประเมินผล
ความสาเร็จของการบูรณาการงานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย ( X = 4.32) และ มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับ
เนื้อหาการเรียนการสอน ( X = 4.08) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเกริก มุมมองผู้รับบริการ (ผู้เรียน) ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.18)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า ข้อ 6 การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุดสื่อการเรียน
การสอน ห้องประชุม และอื่นๆ ได้คานึงถึงประโยชน์ผู้เรียนในหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดี ได้แก่ ข้อ
6.1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ ( X = 4.20)
รองลงมาคือ ข้อ 6.4 มีบริการห้องประชุมย่อยในการทากิจกรรมแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอ ( X = 4.05)
ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ ข้อ 6.2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่ผู้เรียนในหลั กสูตร รปด.ทุกปีการศึกษา ( X = 3.85)
รองลงมาคือ ข้อ 6.3 มีบริการห้องพักนักศึกษา (ผู้เรียน) ที่มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ( X = 3.80)
ตามลาดับ
ข้อ 7 การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้คานึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อ
ผู้เรียนในหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อ 7.3 ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีการสนับสนุน
ให้ผู้เรียนสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในหลักสูตร และมีกิจกรรมร่วมกัน ( X = 4.60) รองลงมา
คือ ข้อ 7.5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรั บปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
( X = 4.30) และข้อ 7.2 ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีส่วนส่งเสริมให้ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ในการจัด
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กิจกรรม และข้อ 7.4 มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า ( X = 4.25) ตามลาดับ
ข้อ 8 ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อเรียนในหลักสูตร รปด.
อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อ 8.1 ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว เที่ยงตรง และทันสมัยอันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลักสูตร รปด. ( X = 4.55) รองลงมาคือ ข้อ 8.2 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียน และผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในหลักสูตร รปด. ( X = 4.15) และข้อ 8.3 มีการนาผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ใช้ระบบสารสนเทศหลักสูตร รปด.มาปรับปรุงระบบ ( X =
4.05) ตามลาดับ
ข้อ 9 การเรียนการสอนของหลัก รปด.เหมาะสมกับผู้เรียน และมีความทันสมัย อยู่ในระดับดี
ได้แก่ ข้อ 9.2 หลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย ( X = 4.40) รองลงมาคือ ข้อ 9.5 มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ( X = 4.35) และข้อ 9.3 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร
( X = 4.15) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ ข้อ 9.1 ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( X = 3.90) ตามลาดับ
ข้อ 10 การวิจัยในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อ 10.3
มีการนาผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานของ
ผู้เรียน ( X = 4.45) รองลงมาคือ ข้อ 10.1 มีการจัดระบบ กลไกและกระบวนการให้คาปรึกษาในการ
ทาวิจัยแก่ผู้เรียน และข้อ 10.2 มีระบบและกลไกอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการเผยแพร่
ผลงานวิจั ย ในการประชุมวิช าการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติห รือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ( X =
4.25) ตามลาดับ
ข้อ 11 การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
อยู่ในระดับดี ได้แก่ ข้อ 11.4 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.30) รองลงมาคือ ข้อ 11.1 มีการบูรณา
การการบริการทางวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน ( X = 4.10)
และข้อ 11.3 มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.00)ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ ข้อ 11.2 มีการบูรณาการผลงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียน ( X = 3.95) ตามลาดับ
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ข้อ 12 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของ
ผู้เรียน อยู่ในระดับดี อยู่ในระดับ ดี ได้แก่ ข้อ 12.3 มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการ
งานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.50) รองลงมาคือ
ข้อ 12.4 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.40) และข้อ 12.2 มีการบูรณาการผลงานการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียน ( X = 4.10) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ ข้อ 12.1
มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน
( X = 3.85) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของอาจารย์ ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกริก มุมมองผู้รับบริการ (ผู้เรียน) ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.21)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุดสื่อการเรียนการ
สอน ห้ องประชุม และอื่นๆ ได้คานึงถึงประโยชน์ผู้เรียนในหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดี ได้แก่ มี
บริการห้องพักนักศึกษา (ผู้เรียน) ที่ มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ( X = 4.20) รองลงมาคือ มีบริการห้อง
ประชุมย่อยในการทากิจกรรมแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอ ( X = 4.20) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการ
จัดการหรือจัดบริการเพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.มีเครื่องคอมพิ วเตอร์ใช้ ( X = 3.80 รองลงมาคือ
มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.ทุกปีการศึกษา ( X = 3.60) ตามลาดับ
การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้คานึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ในหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีส่วนส่งเสริมให้ผู้เรียนนาความรู้
ไปใช้ในการจัดกิจกรรม ( X = 5.00) ส่วนอยู่ในระดับดี ได้แก่ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ( X = 4.60) รองลงมาคือ จัดทาแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้ างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในหลักสูตร และมีกิจกรรมร่วมกัน และข้อ 7.4 มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า ( X = 4.20) ตามลาดับ
ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อเรียนในหลักสูตร รปด. อยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว เที่ยงตรง และทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนในหลักสูตร รปด. ( X = 4.80) รองลงมาคือ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้ใช้
ระบบสารสนเทศภายในหลักสูตร รปด. และ มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศหลักสูตร รปด.มาปรับปรุงระบบ ( X = 4.00) ตามลาดับ
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การเรียนการสอนของหลัก รปด.เหมาะสมกับผู้เรียน และมีความทันสมัย อยู่ในระดับดี ได้แก่
หลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้ง
ในและนอกห้องเรียนหรือจากการทาวิจัย ( X = 4.80) รองลงมาคือ มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ คุณ ภาพการจั ด การเรี ยนการสอนและสิ่ ง สนั บสนุ น การเรี ย นรู้ ทุ ก รายวิ ช า ทุ ก ภาค
การศึกษา ( X = 4.60) และ มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร ( X = 4.20) ส่วนอยู่ใน
ระดั บ พอใช้ ได้ แ ก่ ทุ ก รายวิ ช าของหลั ก สู ต ร มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( X = 3.80) ตามลาดับ
การวิจัยในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อ 10.1 มีการ
จัดระบบ กลไกและกระบวนการให้คาปรึกษาในการทาวิจัยแก่ผู้เรียน มีระบบและกลไกอานวยความ
สะดวกให้ แ ก่ผู้ เรี ย นในการเผยแพร่ผ ลงานวิจั ย ในการประชุม วิช าการหรื อการตีพิ มพ์ ในวารสาร
ระดับ ชาติห รือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผ ลงานวิจัยในการประชุมวิช าการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และข้อ มีก ารนาผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานของผู้เรียน ( X = 4.20) ตามลาดับ
การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อการเรียน อยู่ใน
ระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อมีการนาผลการประเมิน ไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.60) รองลงมาคือ มีการประเมินผลความสาเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.20) และ มี
การบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน และ
มีการบูรณาการผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียน ( X = 4.00)
ตามลาดับ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน
อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของอาจารย์ผู้สอนเข้า
กับเนื้อหาการเรียนการสอน มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.20) รองลงมา
คือ มีการบูรณาการผลงานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียน ( X =
4.00) ตามลาดับ
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ตารางที่ 20 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก มุมมองกระบวนการภายใน (n=65)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
13. กระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่วไปของหลักสูตร รปด.
13.1 จานวนห้องเรียน 3.69 .588 พอใช้ 4.00 .649 ดี
ที่รองรับผู้เรียนในหลักสูตร
รปด.มีเพียงพอทั้งใช้ในการ
เรียนและการสอน
13.2 จานวนหนังสือ
3.81 .604 พอใช้ 3.95 .605 พอใช้
และตารารวมทั้งเอกสาร
ต่างๆ ในห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ มีเพียงพอและ
ทันสมัยและรองรับการเรียน
การสอนในหลักสูตร รปด.
13.3 จานวนของ
3.97 .720 พอใช้ 3.90 .641 พอใช้
อุปกรณ์ และสื่อการเรียน
การสอนในหลักสูตร รปด.มี
ความเพียงพอ และมีความ
ทันสมัย
13.4 จานวนอาจารย์ 3.97 .644 พอใช้ 4.00 .649 ดี
ประจาที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์หรือ
เทียบเท่าตามตัวบ่งชี้ย่อย
อุดมศึกษา ปีพ.ศ. 2548
13.5 จานวนอาจารย์ 4.15 .583 ดี 4.15 .671 ดี
ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ประจา
Χ S.D. ระดับ
4.00 .000

ดี

4.00 .000

ดี

4.60 .894

ดี

4.40 .548

ดี

3.80 .447 พอใช้
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
รายการ
13.6 จานวนอาจารย์
ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์
13.7 จานวนอาจารย์
ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการ
ระดับศาสตราจารย์
13.8 มีแผนระบบ
สารสนเทศของหลักสูตร
รปด.
13.9 มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธ
กิจของหลักสูตร โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนการ
วิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน
13.10 มีแผนกลยุทธ์
ทางการเงินที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน
13.11 มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้านการเงิน
หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงินอย่าง
มีประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได้

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ
Χ
4.09 .488 ดี 4.00 .562 ดี 4.20 .837 ดี

4.29 .775

ดี

4.45 .510

ดี

4.60 .548

ดี

4.24 .776

ดี

4.40 .598

ดี

5.00 .000 ดีมาก

4.00 .360

ดี

4.05 .224

ดี

4.00 .000

ดี

4.15 .560

ดี

4.45 .510

ดี

4.00 .000

ดี

4.47 .552

ดี

4.60 .503

ดี

4.80 .447

ดี

255
ตารางที่ 20 (ต่อ)
รายการ
13.12 มีระบบและ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.26 .612

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.35 .587

กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน
4.23 .643
ดี
4.35 .587
13.13 มีการกาหนด
นโยบายและให้ความสาคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบัน
ดี
4.65 .587
13.14 มีการดาเนินงาน 4.28 .622
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน
14. กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย
3.65 .530 พอใช้ 4.10 .447
14.1 ในหลักสูตรมี
รายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองหรือจาก
การทาวิจัย

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

ดี

4.40 .548

ดี

ดี

4.40 .548

ดี

ดี

4.80 .447

ดี

ดี

4.00 .000

ดี
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

3.79 .466 พอใช้ 4.05 .224
ดี
4.00 .000
14.2 มีการให้ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน
ทุกหลักสูตร
14.3 มีการพัฒนาหรือ 3.83 .673 พอใช้ 3.95 .605 พอใช้ 4.40 .548
ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้
ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา
3.96 .711 พอใช้ 3.90 .553 พอใช้ 4.20 .837
14.4 มีการสารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
สาหรับทุกหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกาหนด
การศึกษาของหลักสูตร

ดี

ดี

ดี
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
รายการ
14.5. การทาวิจัยทั้ง

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.18 .639

ดี

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

4.05 .826

อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอยู่
บนพื้นฐานของโจทย์การ
วิจัยมีความทันสมัยและทัน
ต่อเหตุการณ์โดยเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
4.29 .647
ดี
4.10 .641
14.6 มีการนาผลงาน
งานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน
15. กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมและวัฒนธรรม
4.15 .583
ดี
4.30 .657
15.1 มีการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการ
เรียนการสอน
4.13 .671
ดี
4.40 .598
15.2 มีการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่
สังคม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการ
วิจัย

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

ดี

4.80 .447

ดี

ดี

4.20 .447

ดี

ดี

4.40

548

ดี

ดี

4.60 .548

ดี
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
รายการ
15.3 มีการประเมินผล

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
4.33 .617

ความสาเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
4.33 .638
15.4 มีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้า
กับการเรียนการสอนและ
การวิจัย
4.10 .14
รวม

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

ดี

4.25 .716

ดี

4.20 .447

ดี

ดี

4.20 .696

ดี

4.60 .548

ดี

ดี

4.19

ดี

4.29

ดี

.13

.12

จากตารางที่ 20 พบว่า ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก มุมมองกระบวนการภายใน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ( X = 4.10)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า กระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่วไปของหลักสู ตร
รปด. อยู่ในระดับดี ได้แก่ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการ
วางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ( X = 4.47) รองลงมาคือ ข้อ จานวน
อาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์ ( X = 4.29) และ มีการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ( X = 4.28) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ จานวนของ
อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร รปด.มีความเพียงพอ และมีความทันสมัย และ จานวน
อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์หรือเทียบเท่าตามตัวบ่งชี้ย่อย
อุดมศึกษา ปีพ.ศ. 2548 ( X = 3.97) รองลงมาคือ จานวนหนังสือและตารารวมทั้งเอกสารต่างๆ ใน
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ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มีเพียงพอและทันสมัยและรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตร รปด. (
X = 3.81) และ จานวนห้องเรียนที่รองรับผู้เรียนในหลักสูตร รปด.มีเพียงพอทั้งใช้ในการเรียนและ
การสอน ( X = 3.69) ตามลาดับ
กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย อยู่ในระดับดี ได้แก่ มีการนาผลงาน
งานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
( X = 4.29) รองลงมาคือ การทาวิจัยทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานของโจทย์การวิจัยมี
ความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์โดยเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ( X
= 4.18) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
กาหนดการศึกษาของหลักสูตร ( X = 3.96) รองลงมาคือ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา( X
= 3.83) และ มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ( X = 3.79) ตามลาดับ
กระบวนการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมและวั ฒ นธรรม อยู่ ใ นระดั บ ดี ทุ ก ข้ อ ได้ แ ก่ มี ก าร
ประเมิน ผลความส าเร็ จ ของการบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม และการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย และ มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน
และการวิจัย ( X = 4.33) รองลงมาคือ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน ( X = 4.15) และ มีการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการวิจัย ( X = 4.13) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเกริก มุมมองกระบวนการภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.19)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า กระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่วไปของหลักสูตร
รปด. อยู่ในระดับดี ได้แก่ มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ( X =
4.65) รองลงมาคือ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ( X = 4.60) และ จานวนอาจารย์ประจาที่มี
ตาแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์ และ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน ( X = 4.45) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ จานวนหนังสือและตารารวมทั้งเอกสารต่างๆ ใน
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มีเพียงพอและทันสมัยและรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตร รปด. (
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X = 3.95) รองลงมาคือ จานวนของอุ ปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร รปด.มีความ
เพียงพอ และมีความทันสมัย ( X = 3.90) ตามลาดับ
กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย อยู่ในระดับดี ได้แก่ ข้อ 14.1 ใน
หลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือจากการทาวิจั ย และ มีการนาผลงาน
งานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
( X = 4.10) รองลงมาคือ มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรี ยนการสอนทุกหลักสูตร และ การทาวิจัยทั้ง
อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานของโจทย์การวิจัยมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์โดยเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ( X = 4.05) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มี
การพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา ( X = 3.95) รองลงมาคือ มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร ( X = 3.90) ตามลาดับ
กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ มีการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการวิจัย ( X = 4.40)
รองลงมาคือ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้า
กับการเรียนการสอน ( X = 4.30) และ มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X =
4.25) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของอาจารย์ ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกริก มุมมองกระบวนการภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.29)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า กระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่วไปของหลักสูตร
รปด. อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ มีแผนระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด. ( X = 5.00) อยู่ในระดับดี
ได้แก่ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ( X = 4.80) รองลงมาคือ จานวนของอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร
รปด.มีความเพียงพอ และมีความทันสมัย และ จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ ( X = 4.60) และ จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางรัฐประศาสน
ศาสตร์หรือเทียบเท่าตามตัวบ่งชี้ย่อยอุดมศึกษา ปีพ.ศ. 2548 ข้อ 13.12 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน และ
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ข้ อ มี ก ารก าหนดนโยบายและให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน ( X = 4.40) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่
จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ( X = 3.80) ตามลาดับ
กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย อยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ การทาวิจัย
ทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานของโจทย์การวิจัยมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์โดย
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ( X = 4.80) รองลงมาคือ มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา
ตามผลการประเมินรายวิชา ( X = 4.40) และ มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร และ มีการนาผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน ( X = 4.20) ตามลาดับ
กระบวนการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมและวั ฒ นธรรม อยู่ ใ นระดั บ ดี ทุ ก ข้ อ ได้ แ ก่ มี ก าร
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการวิจัย และ มี
การนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุง
ศิล ปวัฒ นธรรมเข้ากั บ การเรี ย นการสอนและการวิ จัย ( X = 4.60) รองลงมาคือ ข้ อมี การ
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน
( X = 4.40) และ มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย ( X = 4.20) ตามลาดับ
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ตารางที่ 21 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก มุมมองการเรียนรู้และพัฒนา (n=65)
รายการ
นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ
S.D. ระดับ
Χ
16. ทุนทางด้านข้อมูล (Information Capital) เกี่ยวกับข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดี
16.1 หลักสูตร รปด.มี 3.72 .532 พอใช้ 3.90 .553 พอใช้ 4.00 .000
ระบบฐานข้อมูล ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจตามพันธ
กิจของสถาบัน โดย
ครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การ
บริหารจัดการและการเงิน
และสามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ดี
16.2หลักสูตร รปด.มี 3.77 .508 พอใช้ 3.90 .553 พอใช้ 4.00 .000
ระบบเครือข่ายในการ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย
การบริหารจัดการและ
การเงิน และสามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพ
ดี
4.80 .447
ดี
16.3 หลักสูตร รปด.มี 3.91 .687 พอใช้ 4.15 .587
การจัดบริการให้คาปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
หลักสูตร
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
รายการ
16.4หลักสูตร รปด.มี

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
3.95 .682

การจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาในหลักสูตร
16.5หลักสูตร รปด.มี 4.05 .662
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษาใน
หลักสูตร
16.6 หลักสูตร รปด.มี 4.15 .685
การจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า
16.7 หลักสูตร รปด. 4.28 .622
มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ทั้งเชิง
วิชาการ และวิชาชีพและ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

พอใช้

4.05 .759

ดี

4.20

.447

ดี

ดี

4.25 .639

ดี

4.00

.707

ดี

ดี

4.15 .587

ดี

4.00

.707

ดี

ดี

4.25 .716

ดี

4.20

.447

ดี
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ
S.D. ระดับ
Χ
17. ทุนทางด้านองค์การ (Organization Capital) เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากร
4.22 .526
ดี
4.40 .503
ดี
4.60 .548
ดี
17.1 จัดบริการด้าน
กายภาพอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในเรื่องการ
บริการสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียน
เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
4.31 .690
ดี
4.35 .489
ดี
4.40 .548
ดี
17.2 มีแผนการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ในหลักสูตร
รปด.ทั้งด้านวิชาการ
เทคนิคการสอนและการ
วัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
4.40 .610
ดี
4.45 .510
ดี
4.80 .447
ดี
17.3 มีการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์
ในหลักสูตร รปด.และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
รายการ
17.4 มีสวัสดิการ

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
3.58 .547

พอใช้

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

3.95 .510

พอใช้

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ
3.80

เสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ
สร้างขวัญและกาลังใจให้
คณาจารย์ในหลักสูตร
รปด.และบุคลากรสาย
สนับสนุน
3.72 .507 พอใช้ 3.90 .553 พอใช้ 4.00
17.5 มีระบบการ
ติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนา
ความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและ
การวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
17.6 มีการให้ความรู้ 3.85 .646 พอใช้ 3.85 .671 พอใช้ 4.00
ด้านจรรยาบรรณอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ

.447

พอใช้

.000

ดี

.000

ดี
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
รายการ

นิสิต/นักศึกษา
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ Χ S.D. ระดับ Χ
S.D. ระดับ
Χ
18. ทุนมนุษย์ (Human Capital) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.
4.00 .624
ดี
3.90 .718 พอใช้ 4.60 .894
ดี
18.1 มีการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย
หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
4.15 .704
ดี
4.00 .562
ดี
4.40 .548
ดี
18.2 มีระบบและ
กลไกการรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็น
องค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
18.3 มีการ
4.21 .709 ดี 4.30 .571 ดี 4.40 .548 ดี
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
รายการ
18.4มีการนาผลงาน

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ
3.99 .614

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
มีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน
4.09 .724
18.5 มีระบบและ
กลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
นาไปใช้ประโยชน์ และ
ดาเนินการตามระบบที่
กาหนด
4.09 .668
18.6 มีความร่วมมือ
ด้านบริการทางวิชาการ
เพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน
หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ
4.18 .679
18.7 มีการพัฒนา
ความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในหลักสูตร รปด. และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

พอใช้

4.30 .657

ดี

4.20

.447

ดี

ดี

4.10 .718

ดี

4.20

.447

ดี

ดี

4.40 .598

ดี

4.80

.447

ดี

ดี

4.30 .571

ดี

4.20

.837

ดี
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
รายการ
18.8 มีการบูรณาการ

งานด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
18.9มีการเผยแพร่
กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
รวม

นิสิต/นักศึกษา
S.D. ระดับ
Χ

Χ

ดุษฎีนิพนธ์
S.D. ระดับ

อาจารย์ประจา
S.D. ระดับ
Χ

4.18 .659

ดี

4.30 .657

ดี

4.00

.000

ดี

4.23 .682

ดี

4.35 .671

ดี

4.80

.447

ดี

4.05

ดี

4.16

ดี

4.35

.11

ดี

.15

13

จากตารางที่ 21 พบว่า ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก มุมมองการเรียนรู้และพัฒนา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี ( X = 4.05)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า ทุนทางด้านข้อมูล (Information Capital) เกี่ยวกับข่าวสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับดี ได้แก่ หลักสูตร รปด. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ทั้ง
เชิงวิชาการ และวิชาชีพและประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ( X = 4.28) รองลงมาคือ หลักสูตร รปด.มีการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ( X = 4.15) และ หลักสูตร รปด.มีการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาในหลักสูตร ( X = 4.05) ส่วนอยู่ในระดับ
พอใช้ ได้แก่ หลักสูตร รปด.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึ กษาในหลักสูตร ( X
= 3.95) รองลงมาคือ หลักสูตร รปด.มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในหลักสูตร ( X = 3.91) และ หลักสูตร รปด.มีระบบเครือข่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่
เป็น ประโยชน์ ในการจั ดการเรีย นการสอน การวิจัย การบริห ารจัดการและการเงิน และสามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ ( X = 3.77) ตามลาดับ
ทุนทางด้านองค์การ (Organization Capital) เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และการพัฒ นาบุคลากร อยู่ในระดับดี ได้แก่ มีการบริห ารและการพัฒ นา
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คณาจารย์ในหลักสูตร รปด.และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ( X = 4.40)
รองลงมาคือ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร รปด.ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ( X = 4.31) และ
จัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ( X = 4.22) ส่วนอยู่ใน
ระดับพอใช้ ได้แก่ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ ( X = 3.85) รองลงมาคือ มีระบบการ
ติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ( X =
3.72) และ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์ในหลักสูตร
รปด.และบุคลากรสายสนับสนุน ( X = 3.58) ตามลาดับ
ทุนมนุษย์ (Human Capital) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดี
ได้แก่ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ สาธารณชน ( X =
4.23) รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง ( X = 4.21) และ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการ
ทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหลักสูตร รปด. และเผยแพร่สู่สาธารณชน และ มี
การบู ร ณาการงานด้านทานุ บ ารุ งศิลปะและวัฒ นธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา ( X = 4.18) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน ( X = 3.99)
ตามลาดับ
ความคิดเห็นของดุษฎีบัณฑิตที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเกริก มุมมองกระบวนการภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.16)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า ทุนทางด้านข้อมูล (Information Capital) เกี่ยวกับข่าวสาร
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อยู่ ใ นระดั บ ดี ได้ แ ก่ หลั ก สู ต ร รปด.มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาในหลักสูตร และ หลักสูตร รปด. มีการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งเชิงวิชาการ และวิชาชีพและประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ( X = 4.25) รองลงมาคือ
หลั กสู ตร รปด.มีการจั ดบริ การให้ คาปรึกษาทางวิช าการและแนะแนวการใช้ ชีวิตแก่นักศึกษาใน
หลักสูตร และ หลักสูตร รปด.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ( X = 4.15)
และ หลักสูตร รปด.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในหลักสูตร ( X = 4.05)
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ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ หลักสูตร รปด.มีระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการและการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ และ หลักสูตร รปด.มี
ระบบเครือข่ายในการเข้าถึ งข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริห ารจั ดการและการเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ ( X = 3.90)
ตามลาดับ
ทุนทางด้านองค์การ (Organization Capital) เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และการพัฒ นาบุคลากร อยู่ในระดับดี ได้แก่ มีการบริห ารและการพัฒ นา
คณาจารย์ในหลักสูตร รปด.และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ( X = 4.45)
รองลงมาคือ จัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ( X =
4.40) และ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร รปด.ทั้ งด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ( X = 4.35) ส่วนอยู่ใน
ระดับ พอใช้ ได้แก่ มีส วัส ดิการเสริมสร้างสุ ขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลั งใจให้ คณาจารย์ใน
หลักสูตร รปด.และบุคลากรสายสนับสนุน ( X = 3.95) รองลงมาคือ มีระบบการติดตามให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ( X = 3.90) และ มีการให้
ความรู้ ด้ านจรรยาบรรณอาจารย์ แ ละบุคลากรสายสนับสนุน และดูแ ลควบคุม ให้ คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ ( X = 3.85) ตามลาดับ
ทุนมนุษย์ (Human Capital) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดี
ได้แก่ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ ( X = 4.40) รองลงมาคือ มีการเผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ( X = 3.35) และข้อ มีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ย วข้อง ข้อ มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ และมีการ
รั บ รองการใช้ ป ระโยชน์ จ ริ ง จากหน่ ว ยงานภายนอกหรื อชุ มชน มี การพัฒ นาความรู้ที่ ได้ จากการ
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหลักสูตร รปด. และเผยแพร่สู่สาธารณชน
และข้อ มีการบู รณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
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กิจกรรมนักศึกษา ( X = 4.30) ส่วนอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย
หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ( X = 3.90) ตามลาดับ
ความคิดเห็นของอาจารย์ ที่มีต่อคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกริก มุมมองกระบวนการภายใน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.35)
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อจะพบว่า ทุนทางด้านข้อมูล (Information Capital) เกี่ยวกับข่าวสาร
และเทคโนโลยี อยู่ในระดั บดีทุกข้อ ได้แก่ หลักสูตร รปด.มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในหลักสูตร ( X = 4.80) รองลงมาคือ หลักสูตร รปด.มีการ
จั ดบริ การข้อมูล ข่าวสารที่เป็ น ประโยชน์ต่อนักศึ กษาในหลั กสู ตร และ หลั กสู ตร รปด. มีการจั ด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ทั้งเชิงวิชาการ และวิชาชีพและประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ( X = 4.20) และ
หลั ก สู ต ร รปด.มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการตั ด สิ น ใจตาม
พันธกิจของสถาบัน โดยครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน
และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ หลักสูตร รปด.มีระบบเครือข่ายในการเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน และ
สามารถน าไปใช้ ในการด าเนิ น งานประกัน คุ ณภาพ หลั กสู ตร รปด.มี การจั ดกิ จ กรรมเพื่อ พัฒ นา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาในหลักสูตร และ หลักสูตร รปด.มีการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ( X = 4.00) ตามลาดับ
ทุนทางด้านองค์การ (Organization Capital) เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และการพั ฒ นาบุ ค ลากร อยู่ ใ นระดั บ ดี ได้ แ ก่ มี ก ารบริ ห ารและการพั ฒ นา
คณาจารย์ในหลักสูตร รปด.และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด ( X = 4.80)
รองลงมาคือ จัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ( X =
4.60) และ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร รปด.ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ( X = 4.40) ส่วนอยู่ใน
ระดับ พอใช้ ได้แก่ มีส วัส ดิการเสริมสร้างสุ ขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลั งใจให้ คณาจารย์ใน
หลักสูตร รปด.และบุคลากรสายสนับสนุน ( X = 3.80) ตามลาดับ
ทุนมนุษย์ (Human Capital) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการเรีย นการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด. อยู่ในระดับดีทุก
ข้อ ได้แก่ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ และ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ( X = 4.80) รองลงมาคือ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
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จากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ( X = 4.60) และ มี
ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เพื่ อ ให้ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ ค นทั่ ว ไปเข้ า ใจได้ และด าเนิ น การตามระบบที่ ก าหนด และ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง ( X = 4.40) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบรายการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเกริก
ผลการวิเคราะห์ได้จากการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพตนเองของ
หลักสูตร รวมทั้งการสั มภาษณ์เพิ่มเติมในรายละเอียดจากอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้อานวยการ
หลั กสู ตร จะประกอบไปด้ว ย มุมมองผลตอบแทนต่อสั งคม มุมมองด้านผู้ รับบริการ มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา ดังรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้
ประเด็นการตรวจสอบ
1) ด้านผลตอบแทนต่อสังคม

จากเอกสารต่างๆ ภายใน
หลักสูตร
- มีการบูรณาการงานบริการ
ของวิชาการแก่สังคมกับการ
วิจัย

จากการสัมภาษณ์

- ผู้บริหารหลักสูตรมีกาหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สังคม
- มีการสารวจความต้องการของ - มีการกาหนดหรือสร้าง
ชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
ภาคเอกชน เพื่อประกอบการ และวัฒนธรรมและมีผลงานเป็น
กาหนดทิศทางและการจัดทา ที่ยอมรับในระดับชาติ
แผนการบริการทางวิชาการ
- มีการประเมินประโยชน์หรือ - มีการบูรณาการงานด้านทานุ
ผลกระทบของการให้บริการ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
ทางวิชาการต่อสังคม
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
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ประเด็นการตรวจสอบ
2) ด้านผู้รับบริการ (ผู้เรียน)

3) ด้านกระบวนการภายใน

จากเอกสารต่างๆ ภายใน
หลักสูตร
- ระบบสารสนเทศมีความ
รวดเร็ว เที่ยงตรง และทันสมัย
อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต
- มีการจัดระบบกลไกและ
กระบวนการให้คาปรึกษาใน
การทาการวิจัยแก่ผู้เรียน

จากการสัมภาษณ์
- มีการพัฒนารายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
โลกและประเทศ รวมการปฏิรูป
ระบบราชการไทยแก่ผู้เรียน

- มีการบูรณาการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
อาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการ
เรียนการสอน
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร - มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
ดุษฎีบัณฑิตมีจานวนห้องเรียน บริหารและการตัดสินใจตาม
หนังสือ ตารา อุปกรณ์สื่อสารที่ พันธกิจของหลักสูตร
ใช้ในการเรียนการสอน รวมถึง
อาจารย์ประจาที่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน
- มีระบบและกลไกการประกัน - มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
คุณภาพการศึกษาภายในที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถาบัน
พันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน
- มีการดาเนินงานด้านการ
- มีการกาหนดนโยบายและให้
ประกันคุณภาพการศึกษา
ความสาคัญเรื่องการประกัน
ภายในที่ครบถ้วน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
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ประเด็นการตรวจสอบ
4) ด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา

จากเอกสารต่างๆ ภายใน
หลักสูตร
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตมีระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจตาม
พันธกิจของสถาบัน
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตมีจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
ในหลักสูตร
- มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

จากการสัมภาษณ์
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตมีระบบเครือข่ายใน
การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริหาร
จัดการต่างๆ
- มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
- มีความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการ เพื่อการเรียนรู้และการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
หรือภาคเอกชน

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบรายการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งจาแนกประเด็นการตรวจสอบออกเป็น 4 มุมมอง พบว่า ด้าน
ผลตอบแทนต่อสังคมนั้น มีการบูรณาการงานบริการของวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย มีการสารวจ
ความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทา
แผนการบริการทางวิชาการ มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคม ผู้บริหารหลักสูตรมีกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม มี
การก าหนดหรื อสร้ า งมาตรฐานคุ ณภาพด้า นศิ ล ปะและวัฒ นธรรมและมี ผ ลงานเป็น ที่ย อมรับ ใน
ระดับชาติ มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา
ด้านผู้รับบริการ (ผู้เรียน) พบว่า ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว เที่ยงตรง และทันสมัย อัน
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ เ รี ย นในหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต มี ก ารจั ด ระบบกลไกและ
กระบวนการให้ คาปรึ กษาในการทาการวิจั ยแก่ ผู้ เ รียน มีการพัฒ นารายวิช าให้ ส อดคล้ อ งกั บ
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สถานการณ์ของโลกและประเทศ รวมการปฏิรูประบบราชการไทยแก่ผู้เรียน มีการบูรณาการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน
ด้านกระบวนการภายใน พบว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีจานวนห้องเรียน
หนังสือ ตารา อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงอาจารย์ประจาที่เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พัน ธกิจ และพัฒ นาการของสถาบัน มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหลักสูตร มีแผนกลยุทธ์
ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
ด้านการเรี ย นรู้ และการพัฒ นา พบว่า หลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎีบั ณฑิตมีระบบ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุ ษฎี บั ณฑิ ตมี จั ด กิจ กรรมเพื่อ พั ฒ นาประสบการณ์ท างวิ ช าการและวิ ช าชีพ แก่
นักศึกษาในหลักสูตร มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีระบบเครือข่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการต่ างๆ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้และการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนหรือภาคเอกชน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี /
ผู้อานวยการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกริก
ผลการวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก
ในภาพรวมผู้บริหารท่านหนึ่ง (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 15 มกราคม 2558)ได้แสดงความ
คิดเห็นและกล่าวถึงความเป็นมาไว้ว่า มหาวิทยาลัยเกริก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศ
ไทยในปี พ.ศ.2513 ที่มีชื่อเสียงด้านการสอนภาษาอังกฤษมาก่อน สมัยนั้นไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์
เกริก อาจารย์เกริก มังคละพฤกษ์ ได้เริ่มงานด้วยการเช่าห้องเรียนของคนอื่นสอนหนังสือ จนขยาย
มาเป็นสถาบันอาจารย์เกริก ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาลัยเกริก โรงเรียนเกริกวิทยาลัยและสถาบันสอน
ภาษาอาจารย์เกริก อาจารย์มีอุดมการณ์ว่ารูปแบบของสถาบัน การศึกษานั้น มิใช่เป็นแต่เพียงตัว
อาคาร และส่วนประกอบทางวัตถุเท่านั้น ท่านคิดว่าความเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยโดยแท้จริงใน
ความหมายของตน คือเป็นแหล่งศึกษาที่ให้การศึกษาในทุกทาง ทั้งนี้เพื่อความเจริญของตัวบุคคลของ
สังคมและบ้านเมือง มุ่งที่จะให้สังคมได้รับ “คนดี” จากสถาบันการศึกษาของตน อาจารย์เคยกล่าวกับ
นักเรียนและนักศึกษาอยู่เสมอว่าการใช้ชื่อตังเองเป็นชื่อสถาบันนั้นเป็นการเสี่ยง เพราะว่าถ้าทาไม่ดีก็
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จะถูกด่าโดยเรียกชื่อเกริกทุ กวัน หรือทุกคราว เพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเขาทากัน แต่อาจารย์มีความ
มั่นใจว่าจะเป็นสถาบันที่ดีเด่นได้จึงตัดสินใจใช้ชื่อของตน ท่านเป็นผู้ที่รักการสอนอย่างจริงจัง แม้ว่า
จะต้องรับงานด้านการบริหารด้วยในสมัยนั้น
ผู้บริหารอีกท่านเสริมว่า (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 15 มกราคม 2558) จากอดีตมาถึง
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกริกยึดถือปณิธานท่านอาจารย์เกริกมาโดยตลอดที่จะพัฒนาสถาบันการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพแก่สังคมเรื่อยมา แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยเกริกได้มีการปรับ
แนวคิดและอัตลักษณ์จากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสู่สถาบันเทคโนโลยีสังคมเกริก จนในปัจจุบันเป็น
มหาวิ ทยาลั ย เกริ ก สะท้อนให้ เห็ นว่า สภาพแวดล้ อมภายนอกมุ่งให้ ส ถานศึก ษาระดับ อุดมศึกษา
สามารถตอบสนองสังคมโดยเน้นไปที่เทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาสังคม ด้วยเหตุนี้ เราจึงทาการเปิดสอน
สาขาวิชาต่างๆทางสังคมมากขึ้นเช่น ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสังคม สาขาบริหาร
องค์การ และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จนในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกริกได้พัฒนาไปถึงระดับ
ปริญญาเอก อาทิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสื่อสารการเมือง และรัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอย่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตใน
ภาพรวมผู้บริหารท่านหนึ่งกล่าวว่า (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 15 มกราคม 2558) มีคนสนใจมาศึกษา
ในหลักสูตรนี้กันมาก และนับว่าเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรแรกๆ ที่เปิดขึ้น
ด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในสมัยนั้นทางมหาวิทยาลัยเกริกได้เชิญคณาจารย์จากสถาบันบัณ ฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หรือนิด้ามาเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านส่วนใหญ่มา
จากคณะพัฒ นาสั งคม ซึ่งมีองค์ค วามรู้ด้านสั งคม และนโยบายสาธารณะ ด้ว ยเหตุนี้ ห ลั กสู ตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจึงถูกออกแบบเพื่อให้บัณฑิตที่ สาเร็จการศึกษาได้รับ
คุณวุฒิสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ตารวจ ปลัดอาเภอ นิติกร และ ฝ่าย
บุคคลในหน่วยงานธนาคารและสถานที่และสถานที่ประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือ
ประกอบธุรกิจ ส่ว นตัว ผู้บริ หารหลักสู ตรท่านหนึ่ง กล่าวว่า รูปแบบหลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร 2 ปี และปริ ญญาเอก 3ปี ถึง 5ปี ผู้เข้าศึกษาในหลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตร์ ต้องมี
คุณสมบัติ ครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกริก พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับปณิธานที่มุ่งมั่น
จัดการศึกษาเพื่อสร้างมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ด้านการอาชีพชั้นสูงให้มีความสามารถควบคู่ทั้ง
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อรองรับความต้องการที่แท้จริงของสังคมและการเป็นกล
จักรแห่งความสู่ทักษะและอาชีพครบวงจร” ไม่เพียงเท่านั้น การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคม
แห่ งชาติมาโดยตลอด ที่เกิดขึ้นนี้ มีผ ลกระทบถึงการดาเนินชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภ าคของ
ประเทศจาเป็น ต้องปรับ ตัว ปรับ องค์เพื่อการคงอยู่ห รือเพิ่มประสิ ทธิภ าพ หลักสู ตรรัฐประศาสน

277
ศาสตร์ บั ณ ฑิ ต ได้ รั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รในเชิ ง รุ ก สามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ ส อดคล้ อ งและทั น ต่ อ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แต่มี
มาตรฐานเป็นที่ย อมรับ ทั้งในและประเทศ ผู้ที่เรียนจบแล้ วเป็นต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งรองรับการแข่งขันทางธุรกิจประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ “หลักสูตรนี้
เน้นให้นักศึกษาเรียนจบแล้วพร้อมที่จะทางานได้ทันที มีการศึกษาดูงานช่วงปิดเทอมสุดท้ายก่อน
สาเร็จการศึกษาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดูงานในต่างประเทศ” เมื่อมีความรู้จากการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย แล้ว ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิช าชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและ
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก ที่ เ น้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาใช้ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ เ พื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการบริ ห ารองค์ก ร ด้ว ยหลั กการที่ เหมาะสม (การสั มภาษณ์ส่ ว นบุ คคล, 11
กุมภาพันธ์ 2558) นอกจากนี้ยังมีปรัชญาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่มุ่งผลิตดุษฎี
บัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ประสานแนวคิดทางวิชาการหลักปฏิบัติ ในเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์
และสังเคราะห์กับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้ในการทางานปรับปรุงกระบวนการทางาน
หรือแก้ปัญหาต่างๆ ในองค์ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเข้าใจบริบท
การพัฒนาทางการเมือง การบริหารการปกครอง และบริหารรัฐกิจ การเศรษฐกิจ ทั้งองค์การภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งองค์การที่จัดตั้งตามหลักการกระจาย อานาจ และมีส่วนรวมของประชาชน และที่
สาคัญคือการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นปรัชญาพื้นฐานการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยเกริกมีแนวคิดในการจัดทาหลักสูตรที่มุ่งสร้าง
ความสมดุลระหว่างบริบทของโลกเข้ากับความเป็นท้องถิ่นในเชิง Think Global but Act Local
ประกอบกับการพัฒนาบริการวิชาการแก่ ชุมชน สังคม และวัฒนธรรมและนาผลการทางานเข้าสู่การ
เรียนการสอน และวิจัยเข้ามาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุดสาคัญคือการพัฒนา
รายวิชาที่ไม่ใช่เน้นแต่แนวคิดและทฤษฎีแต่ควรให้ความสาคัญคือกรณีศึกษาและตัวอย่างจากงานวิจัย
ของอาจารย์ผู้สอนที่ควรบูรณาการเข้าไปในตาราเรียน นอกจากนี้การคิดโจทย์วิจัยของนิสิต/นักศึกษา
ในระดับปริญญาเอกต้องเป็นโจทย์วิจัยในระดับสังเคราะห์ ไม่ใช่เพียงการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
แต่ต้องสามารถพัฒนารูปแบบ หรือการสร้างยุทธศาสตร์ให้แก่ชุมชน สังคม และท้องถิ่นได้ เพื่อที่จะ
ทาให้ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นประโยชน์ที่ชุมชน สังคม และท้องถิ่นนาไปเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา
ได้
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สรุปผลการวิเคราะห์คุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก
จากผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการจากความคิดเห็นของ
นิสิ ต/นั กศึกษา ดุษฎีบัณฑิต และอาจารย์ที่มีต่อคุณค่าส าหรับหลักสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริกทุกมุมมองอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่( X =4.07), ( X =4.17) และ ( X
=4.28) นอกจากนี้ยังพบว่าจากการสารวจหลักฐานจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร และการ
สัมภาษณ์อาจารย์ในหลักสูตรโดยผลการประเมินพบว่ามีและอยู่ในเกณฑ์ดี และพอใช้เป็นส่วนใหญ่
สาหรับผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก พบว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกริก พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับปณิธานที่มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตด้านการอาชีพชั้นสูงให้มีความสามารถควบคู่ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อรองรับความต้องการที่แท้จริงของสังคมและการเป็นกลจักรแห่งความสู่ทักษะ
และอาชีพครบวงจร” ไม่เพียงเท่านั้น การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ยัง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคมแห่งชาติมาโดย
ตลอด ที่เกิดขึ้นนี้มีผลกระทบถึงการดาเนินชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศจาเป็นต้อง
ปรับตัว ปรับองค์เพื่อการคงอยู่หรือเพิ่มประสิทธิภาพ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตได้รับการ
พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก สามารถปรับเปลี่ยนได้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แต่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ประเทศ ผู้ที่เรียนจบแล้วเป็นต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งรองรับการแข่งขันทาง
ธุรกิจประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ “หลักสูตรนี้เน้นให้นักศึกษาเรียนจบแล้วพร้อมที่
จะทางานได้ทันที มีการศึกษาดูงานช่วงปิดเทอมสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษาที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และดูงานในต่างประเทศ” เมื่อมีความรู้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้ว ต้องมีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกริกที่เน้น
ให้นักศึกษาใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการบริหารองค์กร ด้วยหลักการที่
เหมาะสม (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 11 กุมภาพันธ์ 2558) นอกจากนี้ยังมีปรัชญาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามรถ สามารถประสานแนวคิด
ทางวิชาการหลักปฏิบัติ ในเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์และสังเคราะห์กับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
ไปใช้ในการทางานปรับ ปรุงกระบวนการทางาน หรือแก้ปัญหาต่างๆ ในองค์ต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ได้ อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ ด้ ว ยความเข้าใจบริบ ทการพัฒ นาทางการเมือง การบริห ารการ
ปกครอง และบริหารรัฐกิจ การเศรษฐกิจ ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์การที่จัดตั้งตาม
หลักการกระจาย อานาจ และมีส่วนรวมของประชาชน และที่สาคัญคือการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นปรัชญาพื้นฐานการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
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ตอนที่ 3 การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง)กลยุทธ์การสร้างคุณค่า
สาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
การนาเสนอในส่วนนี้เป็นการนาเสนอผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของ(ร่ า ง)กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า ส าหรั บ หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยทั้ง 3 สถาบัน คือมหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
มหาวิทยาลัยเกริก โดยสรุปผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ(ร่าง)กลยุทธ์การ
สร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย จากการจัด
ประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จานวน 10 คน เมื่อวัน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มเดิมทั้ง 10 คน ตรวจ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติจริงอีกครั้ง ก่อนนามาปรับแก้เป็นกลยุทธ์การ
สร้างคุณค่าสาหรั บหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่สมบูรณ์
ต่อไป
จากการจั ดประชุ ม กลุ่ ม ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ จ านวน 10 คน ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ (ร่าง) กลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติจริงโดยสรุป
ดังนี้
1) กระบวนการจัดทา (ร่าง) กลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยในงานวิจัยนี้มีความน่าเชื่อถิอ และมีความชัดเจนเนื่องจากมีการทา
SWOT Analysis ร่วมกับการทา TOWS Matrix
2) นอกจากนี้เมื่อมีการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นผู้ วิจัยได้นามากาหนดทางเลือกกลยุทธ์ใน
ระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของทั้ง 3 สถาบัน (Business Strategy Unit) ซึ่ง
สามารถนามากาหนดเป็นกลยุทธ์ และกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ จนสามารถนามากาหนดกลยุทธ์เชิง
ปฏิบัติการการสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี บัณฑิตของ3 สถาบันภายใต้กรอบ
การสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม
สนับสนุนหรืองานทั่วไปของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Support Activities) และ
กิจกรรมหลักหรือพันธกิจของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิ ต (Primary Activities) กับ
แนวคิ ดดั ชนี ชี้ วั ดแบบสมดุ ล (Balanced Scorecard: BSC) ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 4 มุ มมอง
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คือ มุมมองด้านและผลตอบแทนต่อสังคม (ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย) มุมมองด้านผู้รับบริการ (ผู้เรีย น)
มุมมองด้านกระบวนการ และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
3) อย่างไรก็ตามผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะข้อสังเกตต่างๆโดยให้คานาไปที่แผนที่กลยุทธ์ที่ยัง
ขาดความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันตามแต่ละกิจกรรม โดยเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ว่าแผนที่กลยุทธ์
เดิมมีลักษณะเป็นเชิงกิจกรรมที่ไม่สะท้อนไปสู่เป้าหมายเชิงคุณค่าของหลักสูตร โดยเฉพาะการให้คา
นิยามให้ขัดเจนว่ากลยุทธ์ดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ที่นาไปสู่คุณค่าของหลักสูตรที่วัดจากตัวผู้เรียนเป็นหลัก
หรือการบริหารจัดการ ซึ่งผลสรุปในงานวิจัยนี้มุ่งไปที่การสร้างคุณค่าหลักสูตรที่วัดจากการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยใช้เครื่องมือทางการจัดการ 2 แนวคิดคือแนวคิ ดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain:
VC)
ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 2 กิ จ กรรม คื อ กิ จ กรรมสนั บ สนุ น หรื อ งานทั่ ว ไปของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Support Activities) และกิจกรรมหลักหรือพันธกิจของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Primary Activities) กับแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced
Scorecard: BSC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 มุมมอง คือ มุมมองด้านและผลตอบแทนต่อสังคม (ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย) มุมมองด้านผู้รับบริการ (ผู้เรียน) มุมมองด้านกระบวนการ และมุมมองด้านการเรียนรู้และ
การพัฒนา
4) นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิยังได้ให้คาแนะนาว่าให้ผู้วิจัยกาหนดให้ชัดเจนว่าโครงสร้างของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตแบบ Ph.D กับ DPA. ต่างกันอย่างไรในเชิงวิชาการ หรือเช้ง
วิชาชีพ นอกจากนี้หากงานวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการมากกว่าการพัฒนาหลักสูตรในเชิง
โครงสร้าง และรูปแบบการเรียนการสอนก็ขอให้นา มคอ.1 มาพิจารณาในข้อเสนอเพิ่มเติมด้วยจะทา
ให้งานวิจัยมีความเข้มข้นขึ้น
ตอนที่ 4 กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า ส าหรั บ หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
การน าเสนอส่ ว นนี้ เ ป็ น การน าเสนอกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า ส าหรั บ หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย ฉบับสมบูรณ์ที่เป็นผลจาการปรับแก้ (ร่าง)
กลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะแผนที่กลยุทธ์
ทั้ง 3 สถาบัน ดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis
โดยกาหนดจุดแข็ง (S-Strengths) จุดอ่อน (W-Weakness) โอกาส (O-Opportunities) และ
อุ ป สรรค (T-Threats)
ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ 3 สถาบั น คื อ
1) มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ 3)มหาวิทยาลัยเกริก จากผลการ
วิ เ ค ร าะ ห์ แ บบ ส อ บถ า ม แ บ บ ต รว จ ส อบ ร า ยก า ร แ ล ะ แ บบ สั ม ภ า ษ ณ์ ส่ ว นโ อ ก า ส
(O- Opportunities) และอุปสรรค (T-Threats) ซึ่งได้มาจากผลการวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์
2. กาหนดกลยุทธ์เสริมจุดแข็ง (SO, ST) และปรับปรุงจุดอ่อน (WO, WT) โดยเทคนิค
TOWS Matrix ผลที่ได้คือ กลยุทธ์ 4 รูปแบบ คือ กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT) โดยบูรณาการกลยุทธ์ที่มีประเด็นสาคัญเรื่อง
เดียวกันเพื่อจั ดทากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ 3
สถาบัน คือ 1)มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 3)มหาวิทยาลัยเกริก
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
1. สภาพแวดล้อมภายใน
การจาแนกจุดแข็ง (S - Strengths) และจุดอ่อน (W - Weakness) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อม
ภายในของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง แสดงได้ดังนี้
จุดแข็ง (S: Strengths)
1. เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปิด
ขึ้นเป็นหลักสูตรแรก (S1)
2. ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคม (S8)
3. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ (S9)
4. การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน (S2)
5. มีระบบและกลไกอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (S3)
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6. มีการจัดระบบกลไกและกระบวนการการให้คาปรึกษาในการทาวิจัยแก่ผู้เรียน (S7)
7. มี แ นวทางจั ด หาทรั พ ยากรทางด้ า นการเงิ น หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (S10)
8. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบาย และผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน (S6)
9. มีแผนการบริหาร และการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร รปด.ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (S4)
10. หลักสูตร รปด. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ และวิชาชีพ
แก่นักศึกษาในหลักสูตร (S5)
จุดอ่อน (W - Weaknesses)
1. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาระบบ และกลไกหรือกิจกรรมการให้ บริการทาง
วิชาการยังไม่มากเท่าที่ควร (W4)
2. มีการประเมิน ผล และนาผลการประเมิ นความพึง พอใจของผู้ เรียนและผู้ ใช้ระบบ
สารสนเทศในหลักสูตร รปด. มาปรับปรุงระบบยังไม่มากเท่าที่ควร (W1)
3. หลั กสูตร รปด. มีการจัดบริการข้อมูล ข่าวารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ายังไม่มาก
เท่าที่ควร (W2)
4. มีการบูรณาการผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียน
ไม่ยังมากเท่าที่ควร (W3)
5. มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชายังไม่มากเท่าที่ควร (W6)
6. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บั ณฑิต
อย่างน้อยสาหรับทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตรยังไม่มากเท่าที่ควร (W5)
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2. สภาพแวดล้อมภายนอก
การจาแนก โอกาส (O - Opportunities) และ อุปสรรค (T - Threats) ซึ่งเป็น
สภาพแวดล้อมภายนอกของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง แสดงได้ดังนี้
โอกาส (O - Opportunities)
1. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอานวยความสะดวกในปัจจุบัน เช่น E - Learning
ช่วยให้การเรียนในหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น (O3)
2. นโยบายของรัฐเน้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเป็นโอกาสที่ดีที่หลักสูตรจะผลิตดุษฎีบัณฑิตเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว (O1)
3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจะช่วยกระตุ้นให้หลักสูตร รปด. ได้พัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (O2)
4. การมี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ ป็ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า ของหลั ก สู ต ร รปด. ที่ ก ระจายอยู่ ทุ ก พื้ น ที่ ใ นเขต
รับผิดชอบและจังหวัดใกล้เคียงส่งผลให้เกิดผลดี และง่ายต่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รปด.(O4)
อุปสรรค (T - Threats)
1. ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้ง
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน (T1)
2. นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมักยังขาดประสิ ทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษที่จะพร้อม
ศึกษาในหลักสูตร (T3)
3. บริบทอาเซียนทาให้หลักสูตร รปด. อาจปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (T2)
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ตารางที่ 22 การให้ ค ะแนนประเด็ น ส าคั ญ ของสภาพแวดล้ อ มภายในของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประเด็นสาคัญ

จุดแข็ง (+)
สมาชิกคนที่
1

2

3

4

5

1. เป็นหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์
ระดับปริญญาเอกของ
5 5 5 5 5
สถาบัน อุดมศึกษา
ของรัฐ ที่เปิดขึ้น
เป็นหลักสูตรแรก
2. ผู้บริหารหลักสูตรมี
การกาหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อ
5 4 3 4 5
ชุมชนและสังคม

เฉลี่ย

1

2

3

4

5

เฉลี่ย

1. มีการนาผลการ

5

4.2

3. มีความร่วมมือด้าน

บริการทางวิชาการ
เพื่อการเรียนรู้และ
4 3 2 4 3
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐ
4. การบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการ 5 4 4 4 3
สอน

ประเด็นสาคัญ

จุดอ่อน (-)
สมาชิกคนที่

3.2

ประเมินไปพัฒนา
ระบบและกลไก
5 4 4 3 5
กิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการยังไม่มาก
เท่าที่ควร
2. มีการประเมินผล
และนาผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศในหลักสูตร 5 5 5 5 5
รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตมา
ปรับปรุงระบบยังไม่
มากเท่าที่ควร
3. หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตมีการจัดบริการ
5 5 5 5 4
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า
ยังไม่มากเท่าที่ควร

3.5

4.2

4

4. มีการบูรณาการ
4

ผลงานวิชาการแก่
สังคมมาเป็นโจทย์ใน
การวิจัยของผู้เรียนยัง
ไม่มากเท่าที่ควร

4

5

4

4

4

2.8
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ตารางที่ 22 (ต่อ)
ประเด็นสาคัญ

จุดแข็ง (+)
สมาชิกคนที่
1

2

3

4

5

เฉลี่ย

ประเด็นสาคัญ

จุดอ่อน (-)
สมาชิกคนที่
1

2

3

4

5

5. มีระบบและกลไก

5. มีการพัฒนาหรือ

อานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เรียนในการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั ใน
การประชุมวิชาการ
หรือการตีพมิ พ์ใน
วารสารระดับชาติ
4 3 5 5 4
หรือนานาชาติ และมี
การเผยแพร่
ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
6. มีการจัดระบบ
กลไกและ
กระบวนการการให้
คาปรึกษาในการทา
วิจัยแก่ผู้เรียน

ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนกลยุทธ์
การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชาตามผลการ
ประเมินรายวิชายังไม่
4 4 4 4 4
มากเท่าที่ควร

4.2

3.3

6. มีการสารวจ

4

4

3

4

4

3.8

4

4

4

5

5

4.4

7. มีแนวทางจัดหา

ทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรรและการ
วางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้

เฉลี่ย

คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
4 3 4 4 3
สาหรับทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผน
กาหนดการศึกษาของ
หลักสูตรยังไม่มาก
เท่าที่ควร

3
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ตารางที่ 22 (ต่อ)

ประเด็นสาคัญ

จุดแข็ง (+)
สมาชิกคนที่
1

2

3

4

5

เฉลี่ย

ประเด็นสาคัญ

จุดอ่อน (-)
สมาชิกคนที่
1

2

3

4

5

เฉลี่ย

8. มีการกาหนด

นโยบายและให้
ความสาคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพ
4 4 4 5 5
การศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ ริหาร
สูงสุดของสถาบัน
9. มีแผนการบริหาร
และการพัฒนา
คณาจารย์ในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต ทั้งด้าน
5 4 3 5 4
วิชาการ เทคนิคการ
สอน และการวัดผล
และมีแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
10. หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตมีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
4 5 4 4 5
ประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษาใน
หลักสูตร

4.4

4.2

4.4

จากตารางที่ 22 การให้คะแนนประเด็นสาคัญของสภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษ ฎีบั ณฑิ ตของมหาวิท ยาลั ย รามคาแหง ซึ่ง พบว่ าจุ ดแข็ง มีค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด ที่ 5
คะแนน คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ถูกเปิดขึ้นเป็นหลักสูตรแรกในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ส่วนจุดอ่อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.2 คะแนน คือ
มีการประเมินผลและนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ใช้ระบบสารสนเทศในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมาปรับปรุงระบบยังไม่มากเท่าที่ควร
เพื่ อพิ จ ารณาค่า เฉลี่ ย ในภาพรวม พบว่ า จุ ด แข็ง มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง กว่ า จุ ด อ่อน โดยมี ค่า เฉลี่ ย ที่ 4.2
คะแนน และจุดอ่อนที่ 3.5 คะแนน
ตารางที่ 23 การให้คะแนนประเด็นสาคัญของสภาพแวดล้อมภายนอกของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
โอกาส (+)
อุปสรรค (-)
สมาชิกคนที่
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1

2

3

4

5

1. เทคโนโลยีเพื่อการ

1. ปัจจุบันมีการ

เรียนการสอนอานวย
ความสะดวกใน
5 5 5 5 5
ปัจจุบัน เช่น Elearning ช่วยให้การ
เรียนรู้ในหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. นโยบายของรัฐเน้น
การเรียนการสอน
อานวยความสะดวก
5 4 5 5 4
ในปัจจุบัน เช่น Elearning ช่วยให้การ
เรียนรูม้ ีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
5 5 5 5 5
3. นโยบายการ
ประกันคุณการศึกษา
จะช่วยกระตุ้นให้
หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต ได้พัฒนาการ
เรียนการสอนให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

แข่งขันกันสูงในการ
เปิดหลักสูตรปริญญา
เอกทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ทั้งใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชน
2. นักศึกษาที่มาสมัคร
เรียนมักยังขาด
ประสิทธิภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษที่จะ
พร้อมศึกษาใน
หลักสูตร

5

4.6

5

3. บริบทอาเซียนทาให้

หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตอาจปรับตัวไม่
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

1

2

3

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

4.6

4

4

4

5

5

4.4
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ตารางที่ 23 (ต่อ)

ประเด็นสาคัญ

โอกาส (+)
สมาชิกคนที่
1 2 3 4 5

เฉลี่ย

ประเด็นสาคัญ

อุปสรรค (-)
สมาชิกคนที่
1 2 3 4 5

เฉลี่ย

4. การมีเครือข่ายที่

เป็นศิษย์เก่าของ
หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตที่
กระจายอยู่ทุก
พื้นที่ในเขต
5 4 5 4 5
รับผิดชอบและ
จังหวัดใกล้เคียง
ส่งผลให้เกิดผลดี
และง่ายต่อการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต
ค่าเฉลี่ยรวม

4.6

4.8

ค่าเฉลี่ยรวม

4.7

จากตารางที่ 23 การให้คะแนนประเด็นสาคัญของสภาพแวดล้อมภายนอกของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎีบั ณ ฑิต ของมหาวิ ทยาลั ย รามคาแหง ซึ่ง พบว่ า โอกาสมี ค่า เฉลี่ ย สู ง สุ ดที่ 5
คะแนน คือ เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอนช่ว ยอานวยความสะดวก และนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาจะช่วยกระตุ้นให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้รับการพัฒนา ส่วน
อุปสรรคมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 5 คะแนน คือ ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ทั้งรัฐและเอกชน
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในภาพรวม พบว่าโอกาสมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอุปสรรค โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 0.8
คะแนน และอุปสรรคที่ 4.7 คะแนน
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ตารางที่ 24 ผลการประเมินภายในสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปัจจัยภายใน

น้าหนัก
คะแนนรวม
เท่ากับ 1

ปัจจัยภายในของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0.60
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สรุปปัจจัยภายใน
 เฉลี่ยปัจจัยภายใน

ค่าคะแนน
จุดแข็ง จุดอ่อน
(1-5)
(1-5)
4.20

3.50

คะแนนจริง
จุดแข็ง จุดอ่อน

2.52

2.10

2.52

2.10
+0.21

จากตารางที่ 24 สรุปผลการประเมินภายในสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่าโดยสรุปหลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีจุดแข็ง (+2.52) และมีจุดอ่อน (-2.10) เพื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหงมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน (+0.21)
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ตารางที่ 25 ผลการประเมินภายนอกสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปัจจัยภายนอก

น้าหนัก
คะแนนรวม
เท่ากับ 1
0.50

ปัจจัยภายนอกของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สรุปปัจจัยภายนอก
 เฉลี่ยปัจจัยภายนอก

ค่าคะแนน
โอกาส อุปสรรค
(1-5)
(1-5)
4.80
4.70

คะแนนจริง
โอกาส อุปสรรค
2.40

2.35

2.40

2.35
+0.05

จากตารางที่ 25 สรุปผลการประเมินภายนอกสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่าโดยสรุปหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง มีโอกาส (+2.40) และมีอุปสรรค (-2.35) เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว
หลั กสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหงมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค
(+0.05)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงพิจารณาภาพรวม พบว่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีปัจจัย
ที่เป็ น โอกาสและมีจุ ดแข็ง กล่ า วคือ หลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษ ฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลั ย
รามค าแหงมี โ อกาสในการจั ด การหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า ทั้ ง นี้
เนื่องจากมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในปัจจุบัน รวมถึงนโยบายประกัน
สุขภาพ การศึกษา สาหรับจุดแข็งของการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ก็เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งแรกที่เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
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ตารางที่ 26 การวิ เคราะห์ ก าหนดตาแหน่ง ของหลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตร์ ดุษ ฎีบั ณฑิ ตของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
O
5
4
3
2
1 
W 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 S
1
2
3
4
5
T
จากตารางที่ 26 พบว่ า หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหงอยู่ในตาแหน่ง SO Strategies ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากที่สุด เพราะประกอบไป
ด้วยโอกาสจากโจทย์ภายนอกและจุดแข็งของหลักสูตร หรืออาจใช้คาย่อว่า กลยุทธ์ “ภายนอกเอื้อ
และภายในเด่น” ถือว่าหลักสูตรนี้อยู่ในสถานการณ์แบบดาวรุ่ง (Public Sector Star)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงใช้แผนภาพกราฟแสดงตาแหน่ง TOWS Matrix โดยมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์
SO เป็นลาดับที่หนึ่ง กลยุทธ์ ST เป็นลาดับที่สอง กลยุทธ์ WO เป็นลาดับที่สาม และกลยุทธ์ WT เป็น
ลาดับสุดท้าย
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ตารางที่ 27 การวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง โดย TOWS Matrix
ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน
S (จุดแข็ง) ภายใน
1. เป็นหลักสูตร รปด.ของรัฐที่เปิดขึ้นเป็น
หลักสูตรแรก (S1)
2. การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอน (S2)
3. มีระบบและกลไกอานวยความสะดวก
ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นในการเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (S3)
4. มี แ ผนการบริ ห าร และการพั ฒ นา
คณาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร รปด. และสาย
สนับสนุน (S4)
5. มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า
ประสบการณ์ ท างวิ ช าการ และวิ ช าชี พ แก่
นักศึกษาในหลักสูตร (S5)
6. มี ก า ร ก า ห น ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้
ความส าคั ญ เรื่ อ งการป ระ กั น คุ ณ ภา พ
การศึกษาภายใน (S6)
7. มีการจั ดระบบกลไกและกระบวนการ
การให้คาปรึกษาในการทาวิจัยแก่ผู้เรียน (S7)
8. ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคม (S8)
9. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ
เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ (S9)
10. มี แ นวทางจั ด หาทรั พ ยากรทางด้ า น
การเงิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ (S10)

O (โอกาส) ภายนอก

T (อุปสรรค) ภายนอก

1. นโยบายของรั ฐเน้น การพั ฒ นาบุ ค ลากรทางด้ า น
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (O1)
2. นโยบายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจะช่ ว ย
กระตุ้นให้หลักสูตร รปด. มีคุณภาพ (O2)
3. เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนอ านวยความ
สะดวกในปั จ จุ บั น ช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นในหลั ก สู ต รมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (O3)
4. การมีเครือข่ายศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด.(O4)

1. ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในการเปิดหลักสูตร
ป ริ ญ ญา เ อ กท า งรั ฐ ป ระ ศ าส น ศ าส ต ร์ ทั้ ง ใ น
มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน (T1)
2. บริบทอาเซียนทาให้หลักสูตร รปด. อาจปรับตัว
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (T2)
3. นั ก ศึ ก ษ า ที่ ม า ส มั ค ร เ รี ย น มั ก ยั ง ข า ด
ประสิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษที่จะพร้อมศึกษา
ในหลักสูตร (T3)

กลยุทธ์ SO จุดแข็ง (ภายใน) กับ
โอกาส (ภายนอก) (กลยุทธ์โดย
ใช้จุดแข็งที่มีกับโอกาส)

กลยุทธ์ ST จุดแข็ง (ภายใน)
กับสิ่งกีดชวาง ณ ภายนอก
(ใช้ความเข้มแข็งภายใน
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางทาง
ภายนอก)

1. การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
เครือข่ายศิษย์ หน่วยงานท้องถิ่น ด้วยการวิจัยและการ
บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น แล้วบูรณาการเข้าสู่การเรียน
การสอนเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรในท้ อ งถิ่ น
(S2,
S3,S4,S5+O1,O4)
2. การส่ ง เสริ ม ระบบกลไกและกระบวนการการ
บริหาร การเรียนการสอน และให้คาปรึกษาในการทา
วิจัยโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยเพื่อช่วยดึงดู ด
ให้มีผู้มาสนใจเรียนในหลักสูตรมากขึ้น (S7,S4+O3)
3. การส่ ง เสริ ม ระบบการจั ด การทางการเงิ น ให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ให้สอดคล้องกับการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาซึ่ ง สามารถตอบสนองต่ อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์ และคุณภาพในการเรียน
ของผู้เรียน (S6,S10+O2)
4. ส่งเสริมการจัดระบบและกลไกของหลักสูตรให้สอด
เกณฑ์ ก ารประกั นคุ ณ ภาพโดยเฉพาะเทคโนโลยี ก าร
บริหารและการเรียนการสอน (S7+O3)
5. การส่ งเสริ มการพั ฒนาเทคโนโลยี เพื่ อเป็น ระบบ
และกลไกอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ
(S4+O2,O3)

6. การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร รปด.ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและการเปลี่ยนแปลงของ
โลก (S1+T2)
7. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเชิ ง บู ร ณาการโดยค านึ ง
บริบทท้องถิ่น และบริบทอาเซียน (S8,S9+T2)
8. การพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะการสอนแก่
อาจารย์ ป ระจ าให้ ส อดคล้ อ งบ ริ บ ทอาเซี ย น
(S4+T2,T3)
9. การพัฒนาคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตที่มีความ
เป็นสากลภายใต้บริบทอาเซียน (S1,S5+T2)
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ตารางที่ 27 (ต่อ)
ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน
W (จุดอ่อน) ภายใน
1. มีการประเมินผล และนาผลการประเมิน
ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นและผู้ ใ ช้ ร ะบบ
สารสนเทศในหลั ก สู ตร รปด. มาปรั บ ปรุ ง
ระบบยังไม่มากเท่าที่ควร (W1)
2. หลั ก สู ตร รปด. มี ก ารจั ดบริ ก ารข้ อ มู ล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ายังไม่มาก
เท่าที่ควร (W2)
3. มี ก ารบู ร ณาการผลงานบริ ก ารทาง
วิชาการแก่สังคมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของ
ผู้เรียนยังไม่มากเท่าที่ควร (W3)
4. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบ
และกลไกหรื อ กิ จ กรรมการให้ บ ริ ก ารทาง
วิชาการยังไม่มากเท่าที่ควร (W4)
5. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตามความต้ องการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต
อย่างน้อยสาหรับทุกรอบระยะเวลาตามแผน
ก าหนดการศึ ก ษาของหลั ก สู ต รยั ง ไม่ ม าก
เท่าที่ควร (W5)
6. มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด การ
เรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการ
ประเมินรายวิชายังไม่มากเท่าที่ควร (W6)

O (โอกาส) ภายนอก

T (อุปสรรค) ภายนอก

1. นโยบายของรัฐเน้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (O1)
2. นโยบายการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจะช่ ว ย
กระตุ้นให้หลักสูตร รปด. มีคุณภาพ (O2)
3. เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอนอ านวยความ
สะดวกในปั จ จุ บั น ช่ ว ยให้ ก ารเรี ย นในหลั ก สู ต รมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (O3)
4. การมีเครือข่ายศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด.(O4)

1. ปัจจุบันมีการแข่งขันกัน สูงในการเปิดหลักสูต ร
ป ริ ญ ญา เ อ กท า งรั ฐ ป ระ ศ าส น ศ าส ต ร์ ทั้ ง ใ น
มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน (T1)
2. บริบทอาเซียนทาให้หลักสูตร รปด. อาจปรับตัว
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (T2)
3. นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมักยังขาดประสิทธิภาพ
ทางด้านภาษาอังกฤษที่จะพร้ อมศึกษาในหลักสูต ร
(T3)

กลยุทธ์ WO จุดอ่อน (ภายใน)
กับโอกาส ณ ภายนอก (ขจัด
ความอ่อนแอภายในด้วย
ประโยชน์จากโอกาส ณ
ภายนอก)

กลยุทธ์ WT จุดอ่อน (ภายใน)
กับสิ่งกีดขวาง ณ ภายนอก
(จุดความอ่อนแอภายในและ
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางทาง
ภายนอก)

10. การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่
สามารถตอบสนองความต้องการต่อท้องถิ่นและสังคม
โดยทั่วไป (W5,W3+O1,O2,O4)
11. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพี่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรผ่านเครือข่ายศิษย์เก่า (W1,W2+O4)
12. พั ฒ นาคุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รโดยใช้ ห น่ ว ยงาน
ท้องถิ่นและชุมชนเป็นโจทย์ในการเรียนการสอน การ
วิ จั ย ก าร บ ริ ก า รวิ ช าก าร แล ะ กา ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
(W3+O1,O2)

13. การนาผลที่ได้จ ากการบริการทางวิชาการแก่
สังคมนามาปรับปรุงการเรียนการสอนและการวิจัย
ใ ห้ ส า ม า ร ถ แ ข่ ง ขั น ไ ด้ กั บ ห ลั ก สู ต ร ร ป ด .
(W3,W4+T2)
14. ปรับการเรียนการสอนหลักสูตร รปด. ให้เน้น
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทอาเซี ย น
(W6+T3)
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ทางเลือกกลยุทธ์ในระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
(Business Strategy Unit)
จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของการวิเคราะห์กลยุทธ์ การสร้างคุณค่าสาหรับ
หลั กสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่าอยู่ในตาแหน่ง SO
Strategies ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากที่สุด เพราะประกอบไปด้วยโอกาสจากปัจจัยภายนอก
และจุดแข็งของหลักสูตร ด้วยเหตุนี้ผู้ วิจัยจึงนาผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาทาการกาหนดกลยุทธ์ใน
ระดับหลักสูตรเป็นลาดับแรก โดย กลยุทธ์ ST เป็นลาดับที่สอง กลยุทธ์ WO เป็นลาดับที่สาม และ
กลยุทธ์ WT เป็นลาดับสุดท้าย ได้ดังต่อไปนี้
ลาดับ
กลยุทธ์
1 การส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง เครือข่ายศิษย์
หน่วยงานท้องถิ่น ด้วยการวิจัยและ
การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น แล้ว
บูรณาการเข้าสู่การเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น
2 การส่งเสริมระบบกลไกและ
กระบวนการการบริหาร การเรียน
การสอน และให้คาปรึกษาในการทา
วิจัยโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่
ทันสมัยเพื่อช่วยดึงดูดให้มีผู้มาสนใจ
เรียนในหลักสูตรมากขึ้น
3 การส่งเสริมระบบการจัดการทาง
การเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ให้สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง
สามารถตอบสนองต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ และคุณภาพใน
การเรียนของผู้เรียน

กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
1. ทาสัญญาความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับ
องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ลงพื้นที่วินิจฉัยปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงานของท้องถิ่น
3. นาผลการวิจัยปัญหาและแนวทางการไขมาใช้
ประกอบในการเรียนการสอน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการสอน เช่น อีเมล์ เว๊ปไซด์ (Website) เฟสบุ๊ค
(Facebook) เพื่อเป็นสื่อกลางในการรับทราบปัญหา
อุปสรรค และใช้เป็นสื่อกลางในการเสนอแนว
ทางการให้คาปรึกษา
1. ทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหลักสูตร
2. กาหนดแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. นาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และ
ความมั่นคงของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

295
ลาดับ
กลยุทธ์
4 ส่งเสริมการจัดระบบและกลไกของ
หลักสูตรให้สอดเกณฑ์การประกัน
คุณภาพโดยเฉพาะเทคโนโลยีการ
บริหารและการเรียนการสอน
5 การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อเป็นระบบและกลไกอานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
6 การพัฒนาหลักสูตร รปด.ให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
7 การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการ
โดยคานึงบริบทท้องถิ่น และบริบท
อาเซียน

8

9

กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
1. ทาแผนกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของหลักสูตร
2. นาข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีการบริหารและการ
เรียนการสอน มาปรับปรุงหลักสูตร
สร้างเว๊ปไซด์ที่สะดวกและทันสมัยต่อการเข้าถึงใน
เนื้อหาสาระและช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยและ
แหล่งตีพิมพ์ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งในไทย และ
ต่างประเทศ

1. สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
ชุมชนภายในหลักสูตร
2. สร้างกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายหลักสูตร
รปด.กับมหาวิทยาลัยในอาเซียน
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนลงพื้นที่วิจัยในท้องถิ่น
เพื่อหาโจทย์วิจัยที่แม้จริงเพื่อนามาบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนลงพื้นที่วิจัยในประเทศ
กลุ่มอาเซียนเพื่อหาโจทย์วิจัยที่แม้จริงเพื่อนามา
บูรณาการกับการเรียนการสอน
การพัฒนาความรู้และทักษะการ
1. สนับสนุนให้มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน
สอนแก่อาจารย์ประจาให้สอดคล้อง ในหลักสูตร รปด.กับหลักสูตร รปด.อื่นๆ ในอาเซียน
บริบทอาเซียน
2. จัดการฝึกอบรมและสัมมนาด้านภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน
การพัฒนาคุณลักษณะของดุษฎี
1. สนับสนุนให้มีโครงการแลกเปลี่ยนผู้เรียนใน
บัณฑิตที่มีความเป็นสากลภายใต้
หลักสูตร รปด.กับหลักสูตร รปด.อื่นๆ ในอาเซียน
บริบทอาเซียน
2. จัดการฝึกอบรมและสัมมนาด้านภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน
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ลาดับ
กลยุทธ์
10 การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการต่อท้องถิ่นและสังคม
โดยทั่วไป

กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
1. สนับสนุนให้ผู้เรียนลงพื้นที่เพื่อหาปัญหาในการ
วิจัยในการท้องถิ่น
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายโครงงานแก่ผู้เรียนให้
พัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยสนับสนุนให้
ผู้เรียนและชุมชนในท้องถิ่นหรือหน่วยงานร่วม
กาหนดปัญหาและแนวทางพัฒนาชุมชนร่วมกัน
1. สร้างเว๊ปไซด์ และเฟสบุ๊คที่สะดวกและทันสมัยต่อ
การเข้าถึงในเนื้อหาสาระและช่องทางการเข้าถึงศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
2. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและใหม่โดยหลักสูตรและ
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านเครือข่ายดังกล่าว
1. ร่วมกับองค์การต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันทา
วิจัย จัดอบรมและสัมมนาเพื่อหาโจทย์ในการ
แก้ปัญหาชุมชนและสังคม
2. นาโจทย์ที่ได้จากการร่วมดาเนินการกับท้องถิ่น
และชุมชนมาเป็นข้อมูลในการจัดการสอน การวิจัย
ทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน
นาผลการไปบริการวิชาการภายนอกของผู้สอน เช่น
ไปให้คาปรึกษา หรือเป็นวิทยากรอบรมสัมมนามา
ปรับเข้าสู่บทเรียน

11

การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพี่อ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่าน
เครือข่ายศิษย์เก่า

12

พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรโดยใช้
หน่วยงาน ท้องถิ่นและชุมชนเป็น
โจทย์ในการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

13

การนาผลที่ได้จากการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมนามาปรับปรุงการ
เรียนการสอนและการวิจัยให้
สามารถแข่งขันได้กับหลักสูตร รปด.
ปรับการเรียนการสอนหลักสูตร
1. จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนและผู้สอน
รปด. ให้เน้นภาษาอังกฤษเพื่อ
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีการทาวิจัยเป็นภาค
สอดคล้องกับบริบทอาเซียน
ภาษาอังกฤษ

14
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จากกลยุทธ์ และกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น สามารถนามากาหนดกลยุทธ์เชิง
ปฏิบัติการการสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ภายใต้กรอบการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC) ซึ่งแบ่งออกเป็น2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมสนับสนุนหรืองานทั่วไปของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Support Activities)
และกิจกรรมหลักหรือพันธกิจของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Primary Activities) กับ
แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard : BSC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 มุมมอง คือ มุมมอง
ด้านและผลตอบแทนต่อสังคม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) มุมมองด้านผู้รับบริการ (ผู้เรียน) มุมมองด้าน
กระบวนการ และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
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แผนภาพที่ 5 กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการการสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหงภายใต้กรอบการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain: VC) กับแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC)

299

แผนภาพที่ 6 แผนผังกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตร รปด.ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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จากกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แสดงรายละเอียดให้มีความชัดเจน และเกิด
ความเชื่อมโยง ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balance Scorecard) และแนวคิดห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) ดังแสดงได้ดังแผน ภาพที่ 12.1 แผนผังกลยุทธ์ การสร้างคุณค่าของหลักสูตร
รปด.ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1. สภาพแวดล้อมภายใน
การจาแนกจุดแข็ง (S – Strengths) และจุดอ่อน (W - Weakness) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อม
ภายในของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แสดงได้ดังนี้
จุดแข็ง (S: Strengths)
1. เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปิดขึ้น
เป็นหลักสูตรแรก (S1)
2. ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคม (S8)
3. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย (S10)
4. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม
ก่อนการเปิดสอนในแต่ล ะภาคการศึกษาตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (S9)
5. มีการพัฒนารายวิช าให้ส อดคล้ องกับสถานการณ์ของโลกและประเทศ รวมถึงการ
ปฏิรูประบบราชการ (S2)
6. มี ก ารก าหนดนโยบายและให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน (S3)
7. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถ้วน (S4)
8. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ จ ากงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ สู่
สาธารณะชนและผู้เกี่ยวข้อง (S6)
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9. มีการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกและชุมชน (S7)
10. จัดบริการด้านกายภาพอย่างคบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียน (S5)
จุดอ่อน (W - Weaknesses)
1. อาจารย์ยังมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกิจกรรมแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยไม่มากเท่าที่ควร (W3)
2. มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการ
เรียนการสอนยังไม่มากเท่าที่ควร (W4)
3. มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียนยัง
ไม่มากเท่าที่ควร (W5)
4. การทาวิจัยทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานของโจทย์การวิจัยมีความทันสมัย
และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ โ ดยเป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงาน ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศชาติ ยั ง
ไม่มากเท่าที่ควร (W1)
5. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนดยังไม่
มากเท่าที่ควร (W2)
2. สภาพแวดล้อมภายนอก
การจาแนก โอกาส (O - Opportunities) และ อุปสรรค (T - Threats) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อม
ภายนอกของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แสดงได้ดังนี้
โอกาส (O - Opportunities)
1. เป็น สถาบัน อุดมศึกษาของชุมชนซึ่งได้รับการยอมรับจากสั งคมทั่ว ไปในการพัฒนา
บุ คลากรที่มี คุณภาพ ผลิ ตบั ณฑิ ตเพื่อ ตอบสนองความต้ องการของชุมชน ท้องถิ่นและสั งคมเป็ น
เวลานาน (O2)
2. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ์ซึ่งมีลักษณะบูรณาการความถนัดและเชี่ยวชาญจน
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป (O1)
3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจะช่วยกระตุ้นให้หลักสูตร รปด. ได้พัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (O3)
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4. นโยบายของรัฐเน้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเป็นโอกาสที่ดีที่หลักสูตรจะผลิตดุษฎีบัณฑิตเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว (O4)
อุปสรรค (T - Threats)
1. ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้ง
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน (T1)
2. นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมักยังขาดประสิ ทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษที่จะพร้อม
ศึกษาในหลักสูตร (T3)
3. บริบทอาเซียนทาให้หลักสูตร รปด. อาจปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (T2)
ตารางที่ 28 การให้ ค ะแนนประเด็ น ส าคั ญ ของสภาพแวดล้ อ มภายในของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัณสวนดุสิต
จุดแข็ง (+)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5
1. เป็นหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์
ระดับปริญญาเอกของ
มหาวิทยาลัย
5 5 5 5 5
5
ราชภัฏที่เปิดขึ้นเป็น
หลักสูตรแรก
2. ผู้บริหารหลักสูตรมี
การกาหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อ
5 4 5 5 5
ชุมชนและสังคม

4.8

จุดอ่อน (-)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5
1. อาจารย์ยังมีการนา
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณา
การกิจกรรมแก่สังคม 5 5 5 5 4 4.8
กับการเรียนการสอน
และการวิจัยไม่มาก
เท่าที่ควร
2. มีการบูรณาการ
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม
อาจารย์ผู้สอนเข้ากับ 5 4 4 5 5 4.6
เนื้อหาการเรียนการ
สอนยังไม่มาก
เท่าที่ควร
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ตารางที่ 28 (ต่อ)
จุดแข็ง (+)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5
3. มีการประเมินผล
ความสาเร็จของ
การบูรณาการงาน
4 4 5 5 4 4.4
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
4. ทุกรายวิชาของ
หลักสูตรมี
รายละเอียดของ
รายวิชาของ
ประสบการณ์
ภาคสนามก่อนการ
4 4 4 4 4 4.0
เปิดสอบในแต่ละภาค
การศึกษาตามที่
กาหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

จุดอ่อน (-)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5
3. มีการบูรณาการ
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคมมา
5 4 4 4 5 4.4
เป็นโจทย์ในการวิจยั
ของผู้เรียนยังไม่มาก
เท่าที่ควร
4. การทาวิจัยทั้ง
อาจารย์ผู้สอนและ
ผู้เรียนอยู่บนพื้นฐาน
ของโจทย์การวิจัยมี
ความทันสมัยและทัน
ต่อเหตุการณ์ โดยเป็น
4 4 5 5 4 4.4
ประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน ชุมชน
สังคม และ
ประเทศชาติยังไม่มาก
เท่าที่ควร
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ตารางที่ 28 (ต่อ)
จุดแข็ง (+)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5
5. มีการพัฒนา
รายวิชาให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของ
โลกและประเทศ
รวมถึงการปฏิรูป
ระบบราชการ
5 5 5 5 5 5.0

6. มีการกาหนด
นโยบายและให้
ความสาคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพ
5 5 5 5 5
ภายใน โดย
คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบ้ ริหาร
สูงสุดของสถาบัน
7. มีการดาเนินงาน
ด้านการประกัน
5 5 5 5 5
คุณภาพการศึกษา
ภายในครบถ้วน
8. มีการ
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้
5 4 4 5 5
จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์สู่สาธารณะ
และผูเ้ กี่ยวข้อง

5.0

5.0

4.6

จุดอ่อน (-)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5
5. มีระบบและกลไก
การรวบรวม คัดสรร
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จาก
การวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อให้เป็น 4 4 5 5 5 4.6
องค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้ และดานเน
การตามระบบที่
กาหนดยังไม่มาก
เท่าที่ควร
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ตารางที่ 28 (ต่อ)

ประเด็นสาคัญ

จุดแข็ง (+)
สมาชิกคนที่
1 2 3 4 5

เฉลี่ย

ประเด็นสาคัญ

จุดอ่อน (-)
สมาชิกคนที่
1 2 3 4 5

เฉลี่ย

9. มีการนา

ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์
และมีการรับรอง 4 4 4 4 4
การใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกและ
ชุมชน
10. จัดบริการด้าน
กายภาพอย่าง
ครบถ้วน
โดยเฉพาะในเรื่อง
5 5 5 5 4
การบริการสิ่ง
อานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียน
ค่าเฉลี่ยรวม

4.0

4.8

4.7

ค่าเฉลี่ยรวม

4.6

จากตารางการให้ ค ะแนนประเด็ น ส าคั ญ ของสภาพแวดล้ อ มภายในของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งพบว่าจุดแข็งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 5
คะแนน คือ มีการพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของโลกและประเทศ รวมถึงการปฏิรูป
ราชการ ส่วนจุดอ่อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.8 คะแนน คือ อาจารย์ยังมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการกิจกรรมแก่สังคมกับการเรียนการสอนและวิจัยไม่มากเท่าที่ควร
เพื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในภาพรวม พบว่าจุดแข็งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าจุดอ่อน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.7
คะแนน และจุดอ่อนที่ 4.6 คะแนน
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ตารางที่ 29 การให้ ค ะแนนประเด็ น ส าคั ญ ของสภาพแวดล้ อ มภายนอกของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประเด็นสาคัญ

โอกาส (+)
สมาชิกคนที่
1

2

3

4

5

เฉลี่ย

ประเด็นสาคัญ

1. เป็น

1. ปัจจุบันมีการ

สถาบันอุดมศึกษา
ของชุมชนซึ่งได้รับ
การยอมรับจากสังคม
ทั่วไปในการพัฒนา
บุคลากรที่มคี ุณภาพ
ผลิตบัณฑิตเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น และสังคม
เป็นเวลานาน
2. เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่
มีอัตลักษณ์ซึ่งมี
ลักษณะบูรณาการ
ความถนัดและ
เชี่ยวชาญจนเป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป
3. นโยบายการ
ประกันคุณการศึกษา
จะช่วยกระตุ้นให้
หลักสูตรรัฐประ
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ได้พัฒนาการเรียน
การสอนให้มีคณ
ุ ภาพ
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

แข่งขันกันสูงในการ
เปิดหลักสูตรปริญญา
เอก
5

5

5

5

5

อุปสรรค (-)
สมาชิกคนที่

5

เฉลี่ย

1

2

3

4

5

4

4

4

4

4

4.0

4

5

4

4

4

4.2

4

5

4

5

4

4.4

2. นักศึกษาที่มาสมัคร

5

5

5

5

5

5

เรียนมักยังขาด
ประสิทธิภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษที่จะ
พร้อมศึกษาใน
หลักสูตร
3. บริบทอาเซียนทาให้

5

5

5

5

5

5

หลักสูตรรัฐประ
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
อาจปรับตัวไม่ทันต่อ
การเปลีย่ นแปลง
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ตารางที่ 29 (ต่อ)
โอกาส (+)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5
4. เป็นนโยบายของรัฐ
เน้นการพัฒนา
บุคลากรทางด้านการ
บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 5 5 5 5 5
5
จึงเป็นโอกาสที่ดีที่
หลักสูตรจะผลิตดุษฎี
บัณฑิตเพื่อตอบสนอง
นโยบายดังกล่าว
ค่าเฉลี่ยรวม
5.0

อุปสรรค (-)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5

ค่าเฉลี่ยรวม

4.8

จากตารางการให้ ค ะแนนประเด็ น ส าคั ญ ของสภาพแวดล้ อ มภายนอกของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งพบว่าโอกาสมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 5
คะแนนในทุกประเด็นสาคัญ ส่วนอุปสรรคมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.4 คะแนน คือ บริบทอาเซียนทาให้
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตอาจปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในภาพรวม พบว่าโอกาสมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอุปสรรค โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 5
คะแนน และอุปสรรคที่ 4.2 คะแนน
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ตารางที่ 30 ผลการประเมินภายในสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปัจจัยภายใน

น้าหนัก
คะแนนรวม
เท่ากับ 1

ปัจจัยภายในของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0.70
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สรุปปัจจัยภายใน
 เฉลี่ยปัจจัยภายใน

ค่าคะแนน
จุดแข็ง จุดอ่อน
(1-5)
(1-5)
4.7

4.6

คะแนนจริง
จุดแข็ง จุดอ่อน

3.30

3.20

3.30

3.20
+0.05

จากตารางสรุปผลการประเมินภายในสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ สวนดุสิ ต พบว่าโดยสรุป หลั กสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรดุษ ฎีบัณฑิ ตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีจุดแข็ง (+3.30) และมีจุดอ่อน (-3.20) เพื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน
(+0.05)
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ตารางที่ 31 ผลการประเมินภายนอกสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปัจจัยภายนอก
น้าหนัก
ค่าคะแนน
คะแนนจริง
คะแนนรวม โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค
เท่ากับ 1
(1-5)
(1-5)
ปัจจัยภายนอกของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0.60
5.00
4.20
3.00
2.52
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สรุปปัจจัยภายนอก
3.00
2.52
+0.24
 เฉลี่ยปัจจัยภายนอก
จากตารางสรุปผลการประเมินภายนอกสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่าโดยสรุปหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีโอกาส (+3.00) และมีอุปสรรค (-2.52) เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค
(+0.20)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงพิจารณาภาพรวม พบว่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีปัจจัย
ที่เป็นโอกาสและมีจุดแข็ง กล่าวคือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตมีโอกาสในการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เกิดคุณค่า ทั้งนี้ เนื่องจาก
เป็นนโยบายของรัฐที่เป็นการประกันคุณภาพการศึกษา จึงช่วยกระตุ้นให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตพัฒ นาการเรี ยนการสอนและนโยบายการพัฒ นาบุคลากรทางด้านการบริห ารองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ส าหรั บ จุ ดแข็งของการจั ดการหลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ก็
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นสถาบันอุดมศึกษาของราชภัฏที่มีชื่อเสียงและเปิดหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตเป็นแห่งแรก มีการพัฒนาวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก
และมีการดาเนินการประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน
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ตารางที่ 32 การวิ เ คราะห์ ก าหนดต าแหน่ ง ของหลั ก สู ต รรัฐ ประศาสนศาสตร์ดุ ษ ฎีบั ณ ฑิต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
O
5
4
3
2

1
W 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 S
1
2
3
4
5
T
จากตารางที่ 32 พบว่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตอยู่ในตาแหน่ง SO Strategies ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากที่สุด เพราะประกอบไป
ด้วยโอกาสจากโจทย์ภายนอกและจุดแข็งของหลักสูตร หรืออาจใช้คาย่อว่า กลยุทธ์ “ภายนอกเอื้อ
และภายในเด่น” ถือว่าหลักสูตรนี้อยู่ในสถานการณ์แบบดาวรุ่ง (Public Sector Star)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงใช้แผนภาพกราฟแสดงตาแหน่ง TOWS Matrix โดยมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์
SO เป็นลาดับที่หนึ่ง กลยุทธ์ ST เป็นลาดับที่สอง กลยุทธ์ WO เป็นลาดับที่สาม และกลยุทธ์ WT เป็น
ลาดับสุดท้าย
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ตารางที่ 33 การวิเคราะห์กลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย TOWS Matrix
ปัจจัยภายนอก

O (โอกาส) ภายนอก

T (อุปสรรค) ภายนอก

1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ์ซึ่งมีลักษณะ
บูรณาการความถนัดและเชี่ยวชาญจนเป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป (O1)

1. ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในการ
เปิดหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ทั้งในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ และเอกชน (T1)
2. บริบทอาเซียนทาให้หลักสูตร รปด.
อาจปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(T2)
3. นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมักยังขาด
ประสิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษที่จะ
พร้อมศึกษาในหลักสูตร (T3)

2. เป็น

สถาบันอุดมศึกษาของชุมชนซึ่ง

ได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วไปในการพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมเป็น
เวลานาน (O2)
3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจะช่วย
กระตุ้นให้หลักสูตร รปด. ได้พัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (O3)

ปัจจัยภายใน
S (จุดแข็ง) ภายใน
1. เป็นหลักสูตร รปด.ของ ม.ราชภัฏที่เปิดขึ้นเป็นหลักสูตร
แรก (S1)
2. มีการพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก
และประเทศ รวมถึงการปฏิรูประบบราชการ (S2)
3. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพภายในโดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบัน (S3)
4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบถ้วน (S4)
5. จัดบริการด้านกายภาพอย่างคบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่อง
การบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน(S5)
6. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์สู่สาธารณะชนและผู้เกี่ยวข้อง (S6)
7. มีการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกและชุมชน (S7)
8. ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคม (S8)
9. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและ
ของประสบการณ์ภาคสนามก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(S9)
10. จัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่อง
การบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน (S10)

กลยุทธ์ SO จุดแข็ง (ภายใน) กับโอกาส

กลยุทธ์ ST จุดแข็ง (ภายใน)

(ภายนอก) (ใช้ความเข้มแข็งภายใน

กับสิ่งกีดชวาง ณ ภายนอก (ใช้
ความเข้มแข็งภายในหลีกเลีย่ งสิ่ง

แสวงประโยชน์จากโอกาสภายนอก
1. การส่งเสริมหลักสูตร รปด.เชิงบูรณาการเชิง
วิชาการและวิชาชีพแบบสหวิทยาการกับทุกภาค
ส่วนภายใต้กรอบการประกันคุณภาพทางการศึกษา
(S2,S4+O2,O3)
2. การส่งเสริมให้บริการทางวิชาการแก่ผู้เรียน และ
ผู้สอนแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
อานวยความสะดวกทั้งการเรียนการสอน
(S5,S10+O2)
3. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแบบต่อเนื่องโดย
ยึดเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(S4+O3)
4. การส่งเสริมการจัดบริการด้านกายภาพอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน รวมถึงท้องถิ่นและ
ชุมชนภายนอก (S8,S10+O2)
5. การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความเป็นอัต
ลักษณ์ และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์สู่สาธารณะชนและผู้เกี่ยวข้อง
(S6,S7+O1,O2)

กีดขวางทางภายนอก)
6. การพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติ เช่นการ
ดูงานทางด้านการบริหารพัฒนาหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและท้องถิ่นของนักศึกษาใน
หลักสูตร รปด.ให้สอดคล้องกับบริบท
อาเซียน (S2,S8,S9+T2)
7. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการ
ให้บริการด้านส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เอื้อต่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน (S5,S10+T3)
8. การพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประชาคมอาเซียนและ
ประเทศ รวมถึงการปฏิรูประบบราชการ
(S2+T1,T2)
9. พัฒนาหลักสูตร รปด.ที่นี้ให้เป็น
หลักสูตรต้นแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แห่งอื่น (S1+T1)
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ตารางที่ 33 (ต่อ)
ปัจจัยภายนอก

O (โอกาส) ภายนอก

T (อุปสรรค) ภายนอก

1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ์ซึ่งมี
ลักษณะบูรณาการความถนัดและเชี่ยวชาญจนเป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป (O1)
2. เป็นสถาบันอุดมศึกษาของชุมชนซึ่งได้รับการ
ยอมรับจากสังคมทั่วไปในการพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพ ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมเป็นเวลานาน (O2)
3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจะช่วย
กระตุ้นให้หลักสูตร รปด. ได้พัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (O3)

1. ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในการ
เปิดหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ทั้งในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ และเอกชน (T1)
2. บริบทอาเซียนทาให้หลักสูตร รปด.
อาจปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(T2)
3. นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมักยังขาด
สมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษที่จะ
พร้อมศึกษาในหลักสูตร (T3)

ปัจจัยภายใน

W (จุดอ่อน) ภายใน
1. การทาวิจัยทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอยู่บนพื้นฐาน
ของโจทย์การวิจัยมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์โดย
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติยัง
ไม่มากเท่าที่ควร (W1)
2. หลักสูตร รปด. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่ายังไม่มากเท่าที่ควร (W2)
3. อาจารย์ยังมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การกิจกรรมแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยไม่
มากเท่าที่ควร (W3)
4. มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมของ
อาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอนยังไม่มาก
เท่าที่ควร (W4)
5. มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมมาเป็น
โจทย์ในการวิจัยของผู้เรียนยังไม่มากเท่าที่ควร (W5)

กลยุทธ์ WO จุดอ่อน (ภายใน) กับ
โอกาส ณ ภายนอก (ขจัดความอ่อนแอ
ภายในด้วยประโยชน์จากโอกาส ณ
ภายนอก)
10. สร้างโจทย์การวิจัยที่เกี่ยวกับหน่วยงาน ชุมชน
สังคมเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร รปด. โดยร่วม
กาหนดกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน (W1+O1, O2)
11. สร้างกิจกรรมเพื่อสังคมโดยร่วมกับศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันด้วยการบริการวิชาการให้แก่
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
(W2, W3, W5+O2)
12. พัฒนาการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคมรวมถึงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเชิง
บูรณาการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ (W3, W4, W5+O3)

กลยุทธ์ WT จุดอ่อน (ภายใน)
กับสิ่งกีดขวาง ณ ภายนอก
(กาจัดความอ่อนแอภายในและ
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางทาง
ภายนอก)
13. เพิ่มช่องทางการบริการข้อมูลผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่างอาจารย์
นักศึกษา และศิษย์เก่าเพื่อให้คาแนะนาใน
การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมพร้อมใน
การเรียน (W2, W3+T3)
14. การบูรณาการบทเรียนในหลักสูตร
รปด. ให้มีความเชื่อมโยงกับบริบทอาเซียน
รวมถึงการสนับสนุนให้ทาวิจัยเกี่ยวกับ
อาเซียนมากขึ้น (W3+T2)
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ทางเลื อ กกลยุ ท ธ์ ใ นระดั บ หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสวนดุสิต (Business Strategy Unit)
จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของการวิเคราะห์กลยุทธ์ การสร้างคุณค่าสาหรับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่าอยู่ในตาแหน่ง SO
Strategies ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากที่สุด เพราะประกอบไปด้วยโอกาสจากปัจจัยภายนอก
และจุดแข็งของหลักสูตร ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงนาผลการวิเคราะห์ดัง กล่าวมาทาการกาหนดกลยุทธ์ใน
ระดับหลักสูตรเป็นลาดับแรก โดย กลยุทธ์ ST เป็นลาดับที่สอง กลยุทธ์ WO เป็นลาดับที่สาม และ
กลยุทธ์ WT เป็นลาดับสุดท้าย ได้ดังต่อไปนี้
ลาดับ
กลยุทธ์
1 การส่งเสริมหลักสูตร รปด.เชิงบูรณาการ
เชิงวิชาการและวิชาชีพแบบสหวิทยาการ
กับทุกภาคส่วนภายใต้กรอบการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา
2

การส่งเสริมให้บริการทางวิชาการแก่
ผู้เรียน และผู้สอนแบบครบวงจรโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออานวยความ
สะดวกทั้งการเรียนการสอน

3

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
แบบต่อเนื่องโดยยึดเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

4

การส่งเสริมการจัดบริการด้านกายภาพ
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการ
บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียน รวมถึงท้องถิ่นและชุมชน
ภายนอก

กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
1. ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ครอบคลุมความรู้
ทุกศาสตร์เพื่อนามาบูรณาการบทเรียน
2. เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ เช่นการทา
Workshop ในวิชาต่างๆ ให้มากขึ้นควบคู่กับ
การเรียนภาคทฤษฎี
1. ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning
มาประกอบกับการเรียนการสอน และทาวิจัย
2. สร้างเว๊ปไซด์หรือ Blog เพื่อเป็นเหมือน
ฐานข้อมูลมูลเช่นบทเรียนในหลักสูตร โจทย์วิจัย
ต่างๆ แหล่งเผยแพร่ในการวิจัย และอื่นๆ
1. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกัน
แก่ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรผ่านการ
อบรมภายใยและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมการทาวิจัยและการออกไปอบรม
ภายนอกมหาวิทยาลัย
จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นภายนใน
หลักสูตร รปด.เพื่อเป็นที่รวมองค์ความรู้และ
เป็นจุดบริการให้คาปรึกษาแก่ชุมชน ท้องถิ่น
และบุคคลที่สนใจทั่วไป
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ลาดับ
กลยุทธ์
5 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความ
เป็นอัตลักษณ์ และเผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่
สาธารณะชนและผู้เกี่ยวข้อง

6

7

8

9

กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
1. ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจถึงอัต
ลักษณ์ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนทาวิจัยให้มี
คุณภาพสูงโดยสามารถนาเสนองานวิจัยในการ
ประชุมระดับประเทศและนานาชาติเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
การพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติผ่านการดู 1. ส่งเสริมการดูงานแบบทาวิจัยควบคู่โดยนา
งานทางด้านการบริหารพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลที่ได้จากการดูงานมาวิเคราะห์
ทั้งภาครัฐและท้องถิ่นของนักศึกษาใน
2. ส่งเสริมการดูงานการบริหารพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร รปด.ให้สอดคล้องกับบริบท
รปด. ในประเทศกลุ่มอาเซียน
อาเซียน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการให้บริการ การสร้างระบบ E-learning ด้านภาษาอังกฤษ
ด้านส่งเสริมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ ผ่านเว๊ปไซด์ และ E-book
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอน
การพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับ
1. สนับสนุนให้ผู้สอนได้มีโอกาสไปดูงานหรือไป
สถานการณ์ของประชาคมอาเซียนและ สารวจประเทศอาเซียนด้านการบริหารภาครัฐ
ประเทศ รวมถึงการปฏิรูประบบราชการ แล้วนาสิ่งที่ได้มาปรับปรุงเป็นกรณีศึกษาในแต่
ละวิชาของหลักสูตร
2. สนับสนุนให้ผู้สอนได้มีโอกาสไปดูงาน
หน่วยงานราชการที่ได้2มาตรฐานและ
คุณภาพสูงด้านการบริหารภาครัฐแล้วนาสิ่งที่
ได้มาปรับปรุงเป็นกรณีศึกษาในแต่ละวิชาของ
หลักสูตร
พัฒนาหลักสูตร รปด.ที่นี้ให้เป็นหลักสูตร มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ต้นแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งอื่น พัฒนาหลักสูตร รปด. ให้มีคุณภาพและสามารถ
เป็นต้นแบบแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งอื่น
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ลาดับ
กลยุทธ์
10 สร้างโจทย์การวิจัยที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
ชุมชน สังคมเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร
รปด. โดยร่วมกาหนดกันระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน

11

12

13

14

กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
1. จัดกิจกรรมการสัมมนา และประชุมกลุ่มย่อย
ร่วมกันระหว่างผู้สอนผู้เรียนในหลักสูตร กับ
ผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่นและชุมชน
2. นาผลการดาเนินกิจกรรมมากาหนดโจทย์การ
วิจัยที่เกี่ยวกับหน่วยงาน ชุมชน สังคมเป็น
เอกลักษณ์ของหลักสูตร รปด.
สร้างกิจกรรมเพื่อสังคมโดยร่วมกับศิษย์ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
เก่าและศิษย์ปัจจุบันด้วยการบริการ
เช่นการลงพื้นที่สอนหนังสือให้ความรู้แก่ชุมชน
วิชาการให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ร่วมกันวางแผนพัฒนาชุมชน โดยใช้เครือข่าย
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ศิษย์เก่าและปัจจุบันในพื้นที่นั้นๆ
พัฒนาการสอน การวิจัย การบริการ
ส่งเสริมการนาผลการวิจัยมาเป็นเนื้อหาใน
วิชาการแก่สังคมรวมถึงการทานุบารุง
บทเรียน และนาไปสู่การบริการแก่สังคมและ
ศิลปวัฒนธรรมเชิงบูรณาการให้
ชุมชนโดยยึดตามกรอบและเกณฑ์การประกัน
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ คุณภาพ
เพิ่มช่องทางการบริการข้อมูลผ่าน
สร้างเว๊ปไซด์ที่สะดวกและทันสมัยต่อการเข้าถึง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่างอาจารย์
ในเนื้อหาสาระและช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน
นักศึกษา และศิษย์เก่าเพื่อให้คาแนะนา วิจัยและแหล่งตีพิมพ์ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ
ในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมพร้อม ทั้งในไทย และต่างประเทศ
ในการเรียน
การบูรณาการบทเรียนในหลักสูตร รปด. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนลงพื้นที่วิจัยในประเทศ
ให้มีความเชื่อมโยงกับบริบทอาเซียน
อาเซียนเพื่อหาโจทย์วิจัยที่แม้จริงเพื่อนามา
รวมถึงการสนับสนุนให้ทาวิจัยเกี่ยวกับ บูรณาการกับการเรียนการสอน
อาเซียนมากขึ้น
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จากกลยุทธ์ และกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น สามารถนามากาหนดกลยุทธ์เชิง
ปฏิบัติการการสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตภายใต้กรอบการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC) ซึ่งแบ่งออกเป็น
2 กิ จ กรรม คื อ กิ จ กรรมสนั บ สนุ น หรื อ งานทั่ ว ไปของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
(Support Activities) และกิจกรรมหลักหรือพันธกิจของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(Primary Activities) กับแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ซึ่งแบ่งออกเป็น
4 มุมมอง คือ มุมมองด้านและผลตอบแทนต่อสังคม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย) มุมมองด้านผู้รับบริการ
(ผู้เรียน) มุมมองด้านกระบวนการ และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
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แผนภาพที่ 7 กลยุทธ์เชิงปฏิบัตกิ ารการสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตภายใต้กรอบการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC) กับแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC)
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แผนภาพที่ 8 แผนผังกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตร รปด.ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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จากกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แสดงรายละเอียดให้มีความชัดเจน และ
เกิดความเชื่อมโยง ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balance Scorecard) และแนวคิดห่วง
โซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) ดังแสดงได้ตาม ภาพที่ 13.1 แผนผังกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตร
รปด.ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก
3. สภาพแวดล้อมภายใน
การจาแนกจุดแข็ง (S – Strengths) และจุดอ่อน (W - Weakness) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อม
ภายในของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก แสดงได้ดังนี้
จุดแข็ง (S: Strengths)
1. เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่
เปิดขึ้นเป็นหลักสูตรแรก (S1)
2. ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคม (S9)
3. อาจารย์มีการบูรณาการกิจกรรมเพื่อสังคมเข้ากับการเรียนการสอน และการวิจัย (S4)
4. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ (S5)
5. ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพใน
หลักสูตร และมีกิจกรรมร่วมกัน (S8)
6. ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว เที่ยงตรง และทันสมัยอันเป็นประโยขน์ต่อผู้เรียนใน
หลักสูตร รปด. (S6)
7. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถ้วน (S2)
8. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้า
กับการเรียนการสอน และการวิจัย (S10)
9. มีการจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
(S3)
10. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ (S7)

320
จุดอ่อน (W - Weaknesses)
1. อาจารย์ในหลักสูตรยังมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคมไม่มากเท่าที่ควร (W3)
2. อาจารย์ในหลักสูตรยังมีการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการไม่มากเท่าที่ควร (W4)
3. ในหลักสูตรยังมีร ายวิชาที่ส่ งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้ว ยตนเองหรือจากการทาวิจัย
ไม่มากเท่าที่ควร (W1)
4. ยังมีการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนไม่มากเท่าที่ควร (W2)
4. สภาพแวดล้อมภายนอก
การจาแนก โอกาส (O - Opportunities) และ อุปสรรค (T - Threats) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อม
ภายนอกของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก แสดงได้ดังนี้
โอกาส (O - Opportunities)
1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีอัตลักษณ์ซึ่งมีลักษณะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีสังคมเพื่อ
ช่วยพัฒนาสังคมจนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป (O1)
2. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจะช่วยกระตุ้นให้หลักสูตร รปด. ได้พัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (O4)
3. นโยบายของรัฐเน้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเป็นโอกาสที่ดีที่หลักสูตรจะผลิตดุษฎีบัณฑิตเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว (O2)
4. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ข องไทยช่ ว งที่ ผ่ า นมั ก มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
แบบสหวิทยาการเพื่อพัฒ นาประเทศได้ครบทุกมิติของการพัฒ นาซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ (O3)
อุปสรรค (T - Threats)
1. ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้ง
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน (T1)
2. นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมักยังขาดประสิ ทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษที่จะพร้อม
ศึกษาในหลักสูตร (T3)
3. บริบทอาเซียนทาให้หลักสูตร รปด. อาจปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (T2)
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ตารางที่ 34 การให้คะแนนประเด็นสาคัญของสภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก
จุดแข็ง (+)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5
1. เป็นหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์
ระดับปริญญาเอกของ
สถาบัน อุดมศึกษา
5 5 5 5 5
5
ของเอกชนที่เปิดขึ้น
เป็นหลักสูตรแรก
2. ผู้บริหารหลักสูตรมี
การกาหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อ
4 5 4 5 5
ชุมชนและสังคม

3. อาจารย์มีการบูร
ณาการกิจกรรมเพื่อ
สังคมเข้ากับการเรียน 4 4 5 4 5
การสอนและการวิจยั
4. มีความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการ
เพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
4 4 5 5 5
หรือภาครัฐ

4.6

4.4

4.6

จุดอ่อน (-)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
1 2 3 4
1. อาจารย์ในหลักสูตร
ยังมีการประเมิน
ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
4 4 4 4
ให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคมไม่มาก
เท่าที่ควร
2. อาจารย์ในหลักสูตร
ยังมีการนาผลการ
ประเมินไปพัฒนา
ระบบและกลไกหรือ 5 4 5 4
กิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการไม่มาก
เท่าที่ควร
3. ในหลักสูตรยังมี
รายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วย 4 4 4 4
ตนเองหรือจากการทา
วิจัยไม่มากเท่าที่ควร
4. ยังมีการนา
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และมีการ
รับรองการใช้
4 5 4 5
ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอก
หรือชุมชนไม่มาก
เท่าที่ควร

5

เฉลี่ย

4

4

4

4.4

4

4

4

4.4
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ตารางที่ 34 (ต่อ)
จุดแข็ง (+)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
1 2 3 4
5. ชมรมหรือสมาคมศิษย์
เก่ามีการสนับสนุนให้
ผู้เรียนสร้างเครือข่าย
5 4 5 4
พัฒนาคุณภาพใน
หลักสูตรและมีกิจกรรม
ร่วมกัน
6. ระบบสารสนเทศมี
ความรวดเร็ว เที่ยงตรง
และทันสมัย อันเป็น
5 5 5 5
ประโยชน์ต่อผู้เรียนใน
หลักสูตร รปด.
7. มีการดาเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพ
5 5 5 5
การศึกษาภายในครบถ้วน
8. มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมและการทานุบารุง
5 4 5 5
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย
9. มีการจัดบริการด้าน
กายภาพอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในเรื่องการ
บริการสิ่งอานวยความ
5 5 5 5
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียน
เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ห้องสมุด และ
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ

5

เฉลี่ย

5

4.6

5

5

5

5

5

4.8

5

5

จุดอ่อน (-)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5
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ตารางที่ 34 (ต่อ)
จุดแข็ง (+)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5
10. มีความร่วมมือ
ด้านบริการทาง
วิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้าง
4 5 4 4 5 4.4
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือภาคเอกชน
หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.74

จุดอ่อน (-)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5

ค่าเฉลี่ยรวม

4.20

จากตารางการให้ ค ะแนนประเด็ น ส าคั ญ ของสภาพแวดล้ อ มภายในของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งพบว่าจุดแข็งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 5 คะแนน คือ
การวางระบบสารสนเทศที่มีความรวดเร็ว มีการดาเนินการงานประกันคุณภาพได้ครบถ้วน และมีการ
จัดบริการด้านกายภาพได้อย่างครบถ้วน ส่วนจุดอ่อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.4 คะแนน คือ อาจารย์ใน
หลักสู ตร รปด. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการไม่มากเท่าที่ควร รวมทั้งมีการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานภายนอกและ
ชุมชนยังไม่มากเท่าที่ควร
เพื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในภาพรวม พบว่าจุดแข็งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าจุดอ่อน โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.74
คะแนน และจุดอ่อนที่ 4.20 คะแนน
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ตารางที่ 35 การให้ ค ะแนนประเด็ น ส าคั ญ ของสภาพแวดล้ อ มภายนอกของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก
โอกาส (+)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5
1. เป็น
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่มีอัตลักษณ์
ซึ่งมีลักษณะมุ่งเน้นไป
5 5 5 5 5
5
ที่เทคโนโลยีสังคม
เพื่อช่วยพัฒนาสังคม
จนเป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป
2. นโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาจะช่วย
กระตุ้นให้หลักสูตร
รปด. ได้พัฒนาการ
4 5 5 5 4 4.6
เรียนการสอนให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
3. นโยบายของรัฐการ
พัฒนาบุคลากร
ทางด้านการบริหาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงเป็นโอกาส 5 5 5 5 4 4.8
ที่ดีที่หลักสูตรจะผลิต
ดุษฎีบัณฑิตเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย
ดังกล่าว

อุปสรรค (-)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5
1. ปัจจุบันมีการ
แข่งขันกันสูงในการ
เปิดหลักสูตรปริญญา
เอกทางรัฐประศาสน
4 4 4 4 4
4
ศาสตร์ ทั้งใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชน
2. นักศึกษาที่มาสมัคร
เรียนมักยังขาด
ประสิทธิภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษที่จะ
พร้อมศึกษาใน
4 4 4 5 4
หลักสูตร

3. บริบทอาเซียนทา
ให้หลักสูตรรัฐประ
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
อาจปรับตัวไม่ทันต่อ
การเปลีย่ นแปลง

4 3 4 4 4

4.2

3.8
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ตารางที่ 35 (ต่อ)
โอกาส (+)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5
4. แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติของไทยช่วง
ที่ผ่านมามักมุ่งเน้น
การพัฒนาแบบสห
วิทยการ เพื่อพัฒนา 5 5 5 5 5
5
ประเทศได้ครบทุกมิติ
ของการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิด
ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์
ค่าเฉลี่ยรวม
4.90

อุปสรรค (-)
สมาชิกคนที่
ประเด็นสาคัญ
เฉลี่ย
1 2 3 4 5

ค่าเฉลี่ยรวม

4.00

จากตารางการให้ ค ะแนนประเด็ น ส าคั ญ ของสภาพแวดล้ อ มภายนอกของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งพบว่าโอกาสมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 5 คะแนน คือ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีอัตลักษณ์ที่มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีสังคมเพื่อช่วยพัฒนาสังคม รวมทั้ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เชื่อมโยงกับแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์
ส่วนอุปสรรคมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.2 คะแนน คือ นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมักยังขาดประสิทธิภาพ
ทางด้านภาษาอังกฤษที่จะพร้อมศึกษาในหลักสูตร รปด.
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในภาพรวม พบว่าโอกาสมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าอุปสรรค โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.90
คะแนน และอุปสรรคที่ 4.00 คะแนน
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ตารางที่ 36 ผลการประเมินภายในสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกริก
ปัจจัยภายใน

น้าหนัก
คะแนนรวม
เท่ากับ 1

ปัจจัยภายในของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0.65
มหาวิทยาลัยเกริก
3สรุปปัจจัยภายใน
 เฉลี่ยปัจจัยภายใน

ค่าคะแนน
จุดแข็ง จุดอ่อน
(1-5)
(1-5)
4.74

0.20

คะแนนจริง
จุดแข็ง จุดอ่อน

3.10

2.73

3.10

2.73
0.19

จากตารางสรุปผลการประเมินภายในสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง พบว่ า โดยสรุ ป หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงมีจุดแข็ง (+3.10) และมีจุดอ่อน (-2.73) เพื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหงมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน (+0.19)
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ตารางที่ 37 ผลการประเมินภายนอกสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเกริก
ปัจจัยภายนอก

น้าหนัก
คะแนนรวม
เท่ากับ 1

ปัจจัยภายนอกของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0.65
มหาวิทยาลัยเกริก
สรุปปัจจัยภายนอก
 เฉลี่ยปัจจัยภายนอก

ค่าคะแนน
โอกาส อุปสรรค
(1-5)
(1-5)

คะแนนจริง
โอกาส อุปสรรค

4.90

3.20

2.60

3.20

2.60

4.00

+0.30

จากตารางสรุปผลการประเมินภายนอกสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก พบว่ า โดยสรุ ป หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยเกริก มีโอกาส (+3.20) และมีอุปสรรค (-2.60) เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริกมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค (+0.30)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงพิจารณาภาพรวม พบว่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีปัจจัย
ที่เป็นจุดแข็งและมีโอกาส กล่าวคือ มีการวางระบบสารสนเทศการดาเนินการงานประกันคุณภาพและ
การจัดบขริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน อันจะนาไปสู่การเกิดคุณค่าในการจัดการหลักสูตร รปด.
ของมหาวิทยาลัยเกริก สาหรับจุดแข็งของการจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ก็
เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกริกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีอัตลักษณ์ด้านเทคโนโลยีสังคม ซึ่งมีผลต่อ
ความสนใจของคนโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ตารางที่ 38 การวิ เ คราะห์ ก าหนดต าแหน่ ง ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยเกริก
O
5
4
3
2

1
W 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 S
1
2
3
4
5
T
จากตารางที่ พบว่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริกอยู่ใน
ตาแหน่ง SO Strategies ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากที่สุด เพราะประกอบไปด้วยโอกาสจาก
ปัจจัยภายนอกและจุดแข็งของหลักสูตร หรืออาจใช้คาย่อว่า กลยุทธ์ “ภายนอกเอื้อและภายในเด่น ”
ถือว่าหลักสูตรนี้ได้อยู่ในสถานการณ์แบบดาวรุ่ง (Public Sector Star)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงใช้แผนภาพกราฟแสดงตาแหน่ง TOWS Matrix โดยมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์
SO เป็นลาดับที่หนึ่ง กลยุทธ์ ST เป็นลาดับที่สอง กลยุทธ์ WO เป็นลาดับที่สาม และกลยุทธ์ WT เป็น
ลาดับสุดท้าย
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ตารางที่ 39 การวิเคราะห์กลยุทธ์ การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเกริก โดย TOWS Matrix
ปัจจัยภายนอก

O (โอกาส) ภายนอก

T (อุปสรรค) ภายนอก

1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่รู้จักโดยทั่วไปที่
เน้นเทคโนโลยีสังคมเพื่อช่วยพัฒนาสังคม (O1)
2. นโยบายของรัฐเน้นการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
จึงเป็นโอกาสที่ดีที่หลักสูตรจะผลิตดุษฎีบัณฑิต
(O2)
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย
ช่วงที่ผ่านมักมุ่งเน้นการพัฒนา
แบบสหวิทยาการ (O3)
4. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจะช่วย
กระตุ้นให้หลักสูตร รปด. ได้พัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (O4)

1. ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในการ
เปิดหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ทั้งในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และเอกชน (T1)
2. บริบทอาเซียนทาให้หลักสูตร
รปด. อาจปรับตัวไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (T2)
3. นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมักยัง
ขาดประสิทธิภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษที่จะพร้อมศึกษาใน
หลักสูตร (T3)

S (จุดแข็ง) ภายใน

กลยุทธ์ SO จุดแข็ง (ภายใน) กับโอกาส

1. เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาเอกของ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่เปิดขึ้นเป็นหลักสูตรแรก (S1)
2. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครบถ้วน (S2)
3. มีการจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะใน
เรื่องการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ (S3)
4. อาจารย์มีการบูรณาการกิจกรรมเพื่อสังคมเข้ากับการเรียน
การสอน และการวิจัย (S4)
5. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ
(S5)
6. ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว เที่ยงตรง และทันสมัยอัน
เป็นประโยขน์ต่อผู้เรียนในหลักสูตร รปด. (S6)
7. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ
หรือหน่วยงานวิชาชีพ (S7)
8. ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพในหลักสูตรและมีกิจกรรมร่วมกัน(S8)
9. ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคม (S9)
10. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน และการวิจัย
(S10)

(ภายนอก) (ใช้ความเข้มแข็งภายใน

กลยุทธ์ ST จุดแข็ง (ภายใน)
กับสิ่งกีดชวาง ณ ภายนอก

ปัจจัยภายใน

แสวงประโยชน์จากโอกาสภายนอก)

(ใช้ความเข้มแข็งภายใน
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางทาง

1. พัฒนาหลักสูตร รปด.โดยมุ่งเน้นที่แนวคิด
เทคโนโลยีเชิงสังคมเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทาง
วิชาการ และสังคมควบคู่กัน (S1,S7+O1,O3)
2. การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน
ท้องถิ่นโดยการสนับสนุนจากเครือข่ายศิษย์เก่าใน
หลักสูตร รปด.( S5,S7,S8+O2)
3. การพัฒนาระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการเรียนการสอนโดยเฉพาะในเรื่อง
การบริการสิ่งอานวยความสะดวก (S6+O1,O2)
4. การพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสหสาขาวิชา
โดยบูรณาการองค์ความรู้จากชมรมหรือสมาคมศิษย์
เก่า ชุมชนและและท้องถิ่น (S9,S10+O2,O4)
5. การส่งเสริมการจัดบริการด้านกายภาพอย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน รวมถึงท้องถิ่นและ
ชุมชนภายนอก (S3,S5,S7,S9+O1,O2)

ภายนอก)
6. การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยในอาเซียนเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ
หรือหน่วยงานวิชาชีพ
(S5,S7+T1,T2)
7. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการ
ให้บริการด้านส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน (S6+T2,T3)
8. การพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประชาคมอาเซียนและ
ประเทศ รวมถึงการปฏิรูประบบ
ราชการ (S4,S10+T2,T3)
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ตารางที่ 39 (ต่อ)
ปัจจัยภายนอก

O (โอกาส) ภายนอก

T (อุปสรรค) ภายนอก

1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ์ซึ่งมี
ลักษณะบูรณาการความถนัดและเชี่ยวชาญจนเป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป (O1)
2. เป็นสถาบันอุดมศึกษาของชุมชนซึ่งได้รับการ
ยอมรับจากสังคมทั่วไปในการพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพ ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคมเป็นเวลานาน (O2)
3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจะช่วย
กระตุ้นให้หลักสูตร รปด. ได้พัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (O3)

1. ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในการ
เปิดหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ทั้งในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ และเอกชน (T1)
2. บริบทอาเซียนทาให้หลักสูตร รปด.
อาจปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(T2)
3. นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมักยังขาด
ประสิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษที่จะ
พร้อมศึกษาในหลักสูตร (T3)

ปัจจัยภายใน

W (จุดอ่อน) ภายใน
1. ในหลักสูตรยังมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองหรือจากการทาวิจัยไม่มากเท่าที่ควร (W1)
2. ยังมีการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชนไม่มากเท่าที่ควร (W2)
3. อาจารย์ในหลักสูตรยังมีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมไม่มาก
เท่าที่ควร (W3)
4. อาจารย์ในหลักสูตรยังมีการนาผลการประเมินไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการไม่
มากเท่าที่ควร (W4)

กลยุทธ์ WO จุดอ่อน (ภายใน) กับ
โอกาส ณ ภายนอก (ขจัดความอ่อนแอ
ภายในด้วยประโยชน์จากโอกาส ณ
ภายนอก)
9. เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
โดยขอความร่วมมือหน่วยงาน ท้องถิ่น ชุมชน และ
สังคมมาช่วยให้เกิดการพัฒนาวิชาการควบคู่กับ
ประสบการณ์ตรง
(W1,W2+O1,O2,O3)
10. เน้นการนาผลการประเมินการบริการวิชาการ
แก่สังคมของอาจารย์ผู้สอนไปสู่การปรับปรุงวิธีการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(W3,W4+O1,O2,O3)

กลยุทธ์ WT จุดอ่อน (ภายใน)
กับสิ่งกีดขวาง ณ ภายนอก
(กาจัดความอ่อนแอภายในและ
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางทาง
ภายนอก)
11. เสริมทักษะความรู้การบริหารงาน
ในบริบทอาเซียนให้แก่นักศึกษาใน
หลักสูตรให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (W1+T1,T2,T3)
12. พัฒนาศักยภาพและชื่อเสียงอาจารย์
ผู้สอนโดยการสนับสนุนให้ออกไปบริการ
วิชาการแก่ภายนอกแล้วนาประสบการณ์
กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนใน
หลักสูตร (W3,W4+T1,T2)

331
ทางเลื อ กกลยุ ท ธ์ ใ นระดั บ หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก
(Business Strategy Unit)
จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของการวิเคราะห์กลยุทธ์ การสร้างคุณค่าสาหรับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก พบว่าอยู่ในตาแหน่ง SO Strategies
ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากที่สุด เพราะประกอบไปด้วยโอกาสจากปัจจัยภายนอก และจุดแข็ง
ของหลั ก สู ตร ด้ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิจั ย จึ ง น าผลการวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า วมาท าการกาหนดกลยุท ธ์ ใ นระดั บ
หลักสูตรเป็นลาดับแรก โดย กลยุทธ์ ST เป็นลาดับที่สอง กลยุทธ์ WO เป็นลาดับที่สาม และ กลยุทธ์
WT เป็นลาดับสุดท้าย ได้ดังต่อไปนี้
ลาดับ
กลยุทธ์
1 พัฒนาหลักสูตร รปด.โดยมุ่งเน้นที่
แนวคิดเทคโนโลยีเชิงสังคมเพื่อส่งเสริม
ความเข้มแข็งทางวิชาการ และสังคม
ควบคู่กัน
2 การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ
ชุมชน ท้องถิ่นโดยการสนับสนุนจาก
เครือข่ายศิษย์เก่าในหลักสูตร รปด.

3

การพัฒนาระบบการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่ง
อานวยความสะดวก

กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
1. ส่งเสริมให้ผู้สอนมุ่งเน้นการทาวิจัยและการ
สอนที่เชื่อมโยงแนวคิดเทคโนโลยีทางสังคม
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมุ่งเน้นการทาวิจัยที่
เชื่อมโยงแนวคิดเทคโนโลยีทางสังคม
1. การจัดสัมมนาและการประชุมกลุ่มระหว่าง
ศิษย์เก่ากับชุมชนเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
2. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าหลักสูตร รปม.เพื่อ
พัฒนาสังคมขึ้นมาเพื่อเป็นศุนย์กลางในการ
ติดต่อและร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน
1. สร้างเว๊ปไซด์ และเฟสบุ๊คที่สะดวกและ
ทันสมัยต่อการเข้าถึงในเนื้อหาสาระและช่อง
ทางการเข้าถึงระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2. จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นภายใน
หลักสูตร รปด.เพื่อเป็นที่รวมองค์ความรู้และ
เป็นจุดบริการให้คาปรึกษาแก่ชุมชน ท้องถิ่น
และบุคคลที่สนใจทั่วไป
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ลาดับ
กลยุทธ์
4 การพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสห
สาขาวิชาโดยบูรณาการองค์ความรู้จาก
ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า ชุมชนและ
และท้องถิ่น
5 การส่งเสริมการจัดบริการด้านกายภาพ
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการ
บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียน รวมถึงท้องถิ่นและชุมชน
ภายนอก
6 การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในอาเซียนเพื่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ
7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการให้บริการ
ด้านส่งเสริมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอน
8 การพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประชาคมอาเซียนและ
ประเทศ รวมถึงการปฏิรูประบบราชการ

กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนลงพื้นที่วิจัยโดยใช้องค์
ความรู้ที่หลาหลายสาขาวิชามาช่วยกาหนด
โจทย์วิจัยที่แท้จริงเพื่อนามาบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
สร้างเว๊ปไซด์หรือ Blog เพื่อเป็นเหมือน
ฐานข้อมูลมูล เช่น บทเรียนในหลักสูตร โจทย์
วิจัยต่างๆ แหล่งเผยแพร่ในการวิจัย และอื่นๆ
รวมถึงการสามารถเข้าถึงข้อมูลของชุมชนและ
ท้องถิ่นด้วย
1. ส่งเสริมการดูงานของมหาวิทยาลัยในอาเซียน
พ้อมกับทาวิจัยควบคู่โดยนาข้อมูลที่ได้จากการดู
งานมาวิเคราะห์
2. ส่งเสริมการดูงานการบริหารพัฒนาหลักสูตร
รปด. ในมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอาเซียน
1. จัดระบบ E-Learning เพื่อฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนและผู้สอน
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนและ
ทาวิจัยเป็นภาคภาษาอังกฤษ
1. สนับสนุนให้ผู้สอนได้มีโอกาสไปดูงานหรือไป
สารวจประเทศอาเซียนด้านการบริหารภาครัฐ
แล้วนาสิ่งที่ได้มาปรับปรุงเป็นกรณีศึกษาในแต่
ละวิชาของหลักสูตร
2. สนับสนุนให้ผู้สอนได้มีโอกาสไปดูงาน
หน่วยงานราชการที่ได้2มาตรฐานและ
คุณภาพสูงด้านการบริหารภาครัฐแล้วนาสิ่งที่
ได้มาปรับปรุงเป็นกรณีศึกษาในแต่ละวิชาของ
หลักสูตร
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ลาดับ
กลยุทธ์
9 เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาโดยขอความร่วมมือหน่วยงาน
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมมาช่วยให้เกิด
การพัฒนาวิชาการควบคู่กับ
ประสบการณ์ตรง
10 เน้นการนาผลการประเมินการบริการ
วิชาการแก่สังคมของอาจารย์ผู้สอนไปสู่
การปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
11 เสริมทักษะความรู้การบริหารงานใน
บริบทอาเซียนให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร
ให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
12

กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาหลักสูตรด้วยการเน้นภาคปฏิบัติ
ควบคู่กับแนวคิดทฤษฎีโดยผู้สอนกาหนดให้
ผู้เรียนลงพื้นที่ทาการศึกษาสภาพปัญหาในพื้นที่
จริงแล้วนาผลมาประยุกต์กับการพัฒนาความรู้
ของผู้เรียนด้วยตนเอง
นาผลการไปบริการวิชาการภายนอกของผู้สอน
เช่นไปให้คาปรึกษา หรือเป็นวิทยากรอบรม
สัมมนามาปรับเข้าสู่บทเรียน

1. ส่งเสริมการดูงานด้านการบริหารในอาเซียน
แบบทาวิจัยควบคู่โดยนาข้อมูลที่ได้จากการดู
งานมาวิเคราะห์
2. ส่งเสริมการดูงานการบริหารพัฒนาหลักสูตร
รปด. ในประเทศกลุ่มอาเซียน
พัฒนาศักยภาพและชื่อเสียงอาจารย์
ส่งเสริมให้ผู้สอนในหลักสูตรออกไปบริการ
ผู้สอนโดยการสนับสนุนให้ออกไปบริการ วิชาการด้วย
วิชาการแก่ภายนอกแล้วนาประสบการณ์ การเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงาน
กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนใน
ต่างๆ
หลักสูตร

จากกลยุทธ์ และกลยุทธ์เชิ งปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น สามารถนามากาหนดกลยุทธ์เชิง
ปฏิบัติการการสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริกภายใต้
กรอบการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมสนับสนุนหรืองานทั่วไปของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Support Activities)
และกิจกรรมหลักหรือพันธกิจของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Primary Activities) กับ
แนวคิ ดดั ชนี ชี้ วั ดแบบสมดุ ล (Balanced Scorecard: BSC) ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 4 มุ มมอง
คือ มุมมองด้านและผลตอบแทนต่อสังคม (ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย) มุมมองด้านผู้รับบริการ (ผู้เรียน)
มุมมองด้านกระบวนการ และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
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แผนภาพที่ 9 กลยุทธ์เชิงปฏิบตั ิการการสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริกภายใต้กรอบการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC) กับแนวคิดดัชนีชี้วดั แบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC)
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แผนภาพที่ 10 แผนผังกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตร รปด.ของมหาวิทยาลัยเกริก
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จากกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เกริก โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แสดงรายละเอียดให้มีความชัดเจน และเกิดความ
เชื่อมโยง ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balance Scorecard) และแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) ดังแสดงได้ตามแผนภาพที่ 10 แผนผังกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตร รปด.ของ
มหาวิทยาลัยเกริก

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย” เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ที่ใช้วิธีเก็บ
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อกาหนดกรอบและตัวบ่งชี้คุณค่าของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain) และดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
และดัชนีชี้วัดแบบสมดุ ล (Balanced Scorecard) และเพื่อพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยการวิจัยครั้งนี้มีหน่วยวิเคราะห์ (Unit of
Analysis) 2 ระดับ คือ
1. หน่วยวิเคราะห์ระดับพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มสถาบันอุดมศึกษามา 3 แห่ง ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยแบ่งตามประเภทสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาของ
ราชภัฏ และสถาบั นอุดมศึกษาของเอกชน ประเภทละ 1 แห่ง ซึ่ งประกอบด้ว ย มหาวิทยาลั ย
รามคาแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเกริก
2. หน่วยวิเคราะห์ระดับบุคคล
1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีคุณสมบัติดังนี้คือ
- อธิการบดี ทั้งหมด 3 แห่ง จานวนทั้งสิ้นแห่งละ 1 คน รวม 3 คน
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- รองอธิการบดี โดยมีคุณสมบัติคือ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เนื่องจากงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาด้านการบริหารจัดการ และการวางแผนกลยุทธ์
จึงควรที่กาหนดคุณสมบัติผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเท่านั้น จากทั้งหมด 3 แห่ง จานวน
ทั้งสิ้นแห่งละ 2 คน รวม 6 คน
- ผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งหมด 3 แห่ง จานวนทั้งสิ้นแห่งละ 1 คน รวม 3 คน
2. กลุ่มผู้บริหารระดับกลางของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ ผู้อานวยการหลักสูตร หรือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จานวน 3 คน (หลักสูตรละ 1
คน) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีคุณสมบัติโดยตาแหน่ง
3. อาจารย์ประจาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จานวน 15 คน (หลักสูตรละ
5 คน) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีคุณสมบัติคือ เป็นอาจารย์ประจา
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ทั้ ง หมดที่ ป ระจ าหลั ก สู ต ร เนื่ อ งจากตามตั ว บ่ ง ชี้ ย่ อ ย
อุดมศึกษาปี พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จานวนทั้งสิ้น 5 คนต่อหลักสูตร
4. กลุ่มนักศึกษาที่กาลังศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จานวน 195 คน
โดยมีคุณสมบัติคือ เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่ ลงทะเบียนปี 1 - ปี 3 (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ.
2555) และใช้ประชากรทั้งหมด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีจานวน 4 ฉบับ คือ
1. แบบวิเคราะห์ เอกสาร โดยเป็นการนาแนวคิดห่ ว งโซ่คุณค่าของสถาบันอุดมศึกษามา
บู ร ณาการกัน กับ แนวคิด ดัช นี ชี้วั ดแบบสมดุล เพื่ อใช้ใ นการก าหนดกรอบและตัว บ่งชี้ คุณ ค่า ของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2. แบบสารวจเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ซึ่ง
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสารวจโดยใช้กรอบแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบ
สมดุล (Balanced Scorecard) เป็นโครงสร้างการสร้างแบบสารวจ ซึ่งจะมีโครงสร้างคาถามตาม
ประเภทกิจกรรมต่างๆ ทั้งส่วนหลัก (Primary Activities) และส่วนสนับสนุน (Support Activities)
ภายในหลักสูตร โดยในแต่ละกิจกรรมจะถูกแบ่งตามมุมมองอีก 4 มุมมอง คือ มุมมองผลตอบแทนต่อ
สังคม มุมมองผู้รับบริการ มุมมองกระบวนการภายใน และมุมมองการเรียนรู้และพัฒนา
3. แบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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4. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี บัณฑิต
ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์โดยใช้กรอบแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และแนวคิดดัชนีชี้วัด
แบบสมดุล (Balanced Scorecard) เป็นโครงสร้างการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยประเด็นสัมภาษณ์
เกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
หลักสูตร
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. ก าหนดกรอบ และตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
2. วิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
3. จั ด ท าร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
4. ประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) เพื่อตรวจสอบ (ร่าง) กลยุทธ์การสร้าง
คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
5. ปรั บ ปรุ งและน าเสนอกลยุท ธ์ก ารสร้า งคุ ณค่า ของหลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษ ฎี
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย สรุปตามวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้ดังนี้
วัต ถุประสงค์ 1 กาหนดกรอบ และตัว บ่งชี้คุณค่าของหลั กสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
บูรณาการแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลจากเอกสาร เช่น แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ น กรอบแนวคิ ด ในการวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย อาทิเช่น นาตัวชี้วัดในแต่ละมุมมองตาม
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แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลในเชิงการศึกษาซึ่งอ้างอิงมาจาก Kaplan & Norton (2004) และการแบ่ง
กิจกรรมสนับสนุน และกิจกรรมหลักตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าในเชิงอุดมศึกษา ซึ่งอ้างอิงมาจากการ
สังเคราะห์ แนวคิดจากนักวิช าการหลายท่าน รวมถึงได้มีการอ้างอิงและประยุกต์ตัว บ่งชี้ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาด้วย นอกจากจะได้กรอบแนวคิดแล้ว
ผู้วิจัยยังได้ตัวบ่งชี้เชิงคุณค่าตามแต่ละมุมมองภายใต้กิจกรรมสนับสนุนและกิจกรรมหลัก
จากผลการวิเคราะห์ตามตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ทบทวน และวิเคราะห์การบูรณาการแนวคิด
ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า และแนวคิ ด ดั ช นี ชี้ วั ด แบบสมดุ ล จากเอกสาร เช่ น แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย จากร่างกรอบสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า และแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบ
สมดุลตาม โดยนาตัวชี้วัดในแต่ละมุมมองตามแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลในเชิงการศึกษาซึ่งอ้างอิงมา
จาก Kaplan & Norton (2004) และการแบ่งกิจกรรมสนับสนุน และกิจกรรมหลักตามแนวคิดห่วงโซ่
คุณค่าในเชิงอุดมศึกษา ซึ่งอ้างอิงมาจากการสังเคราะห์แนวคิดจากนักวิชาการหลายท่าน ผู้วิจัยพบว่า
ได้ตัวบ่งชี้เชิงคุณค่าทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้หลักตามแต่ละมุมมอง 4 มุมมอง ภายใต้กิจกรรมสนับสนุน
และกิจกรรมหลัก ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการกาหนดรหัส (Code) แต่ละตัวบ่งชี้หลัก ซึ่งประกอบด้วย
1. มุมมองด้านผลตอบแทนต่อสังคม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
1.1 กิ จ กรรมสนั บ สนุ น หรื อ งานทั่ ว ไป เช่ น ผู้ บ ริ ห าร อาจารย์ ป ระจ า รวมถึ ง
เจ้าหน้าที่ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รปด.) มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม การ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของกิจการนิสิต ชมรม หรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. และระบบ
สารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก
1.2 กิจกรรมหลักหรือพันธกิจ เช่น รูปแบบ (ระบบ กลไก และกระบวนการ) การ
บริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสู ตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก
2. มุมมองด้านผู้รับบริการ (ผู้เรียน)
2.1 กิจกรรมสนับสนุนหรืองานทั่วไป เช่น การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุด
สื่อการเรียนการสอน ห้องประชุม และอื่นๆ ได้คานึงถึงประโยชน์แก่ผู้เรียนในหลักสูตร การบริหาร
และพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้คานึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลักสูตร รปด.
และระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด. สามารถเป็นประโยชน์ต่ผู้เรียนในหลักสูตรรปด.
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2.2 กิจกรรมหลักหรือพันธกิจ เช่น การเรียนการสอนของหลักสูตร รปด. เหมาะสม
กับผู้เรียนและมีความทันสมัย การวิจัยในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน การบริการวิชาการ
แก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน
3.มุมมองด้านกระบวนการภายใน
3.1 กิจกรรมสนับสนุนหรืองานทั่วไป เช่น กระบวนการในการบริหารจัดการงาน
ทั่วไปของหลักสูตร รปด.
3.2 กิจกรรมหลักหรือพันธกิจ เช่น กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและ
การวิจัยของหลักสูตร รปด. และ กระบวนการบริ การวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.
4.มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
4.1 กิจกรรมสนับสนุนหรืองานทั่วไป เช่น ทุนทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของหลักสูตร รปด. และทุนทางด้านองค์การเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศ การ
เรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร รปด.
4.2 กิจกรรมหลักหรือพันธกิจ เช่น ทุนทางด้านบุคคลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ใน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรมของ
หลักสูตร รปด.
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ผลการสังเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้นากรอบแนวคิดดังกล่าว
มาทาการวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตต่อไป ซึ่งผลจากการทบทวน
และพิจารณาร่างการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่าและแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุลได้พบว่าผลรวม
คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีตัวบ่งชี้รวม และตัว
บ่งชี้ย่อย ดังนี้
ตัวบ่งชี้รวม:
คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เกิดจากการ
บริหารจัดการหลักสูตรที่อยู่ภายใต้แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล และห่วงโซ่คุณค่า
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ตัวบ่งชี้รวมย่อย:
1. คุณค่าที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการด้านผลตอบแทนต่อสังคมผ่านกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมสนับสนุน
2. คุณค่าที่เกิดจากการบริห ารจัดการด้านผู้ รับบริการ (ผู้ เรียน) ผ่ านกิจกรรมหลั กและ
กิจกรรมสนับสนุน
3. คุ ณ ค่ า ที่ เ กิ ด จากการบริ ห ารจั ด การด้ า นกระบวนการภายในผ่ า นกิ จ กรรมหลั ก และ
กิจกรรมสนับสนุน
4. คุณค่าที่เกิดจากการบริหารจัดการด้านการเรียนรู้และการพัฒนาผ่านกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมสนับสนุน
วัตถุประสงค์ที่ 2 วิเคราะห์คุณค่าของหลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
ผู้ วิ จั ย ได้ น ากรอบแนวคิ ด ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า และแนวคิ ด ดั ช นี ชี้ วั ด แบบสมดุ ล มาประยุ ก ต์ มี
ลักษณะเฉพาะกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมาสร้างแบบสารวจเกี่ยวกับการวิเคราะห์
คุณ ค่ าของหลั ก สู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต ของสถาบั น อุด มศึก ษาไทย ผู้ วิ จั ยจึ งน า
แบบสอบถามดังกล่ าวไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ประจาหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บั ณ ฑิ ต /นิ สิ ต /นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต จาก 3 แห่ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย โดยเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เฉพาะสถาบันที่เปิดหลักสูตรปริญญาเอกด้านรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ คือ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเกริก รวมถึงการเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ซึ่งถามผู้บริหารทั้ง
กลางและสูงในเชิงลึกเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตร ปัญหาและข้อเสนอแนะ และทาการเก็บรวบรวม
หลักฐานที่เกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตร เมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวทั้งสิ้นได้ดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนข้างต้นต่อไปโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาจาก
แบบสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสารหลักฐานจากหลักฐานที่มีในดาเนินการหลักสูตร
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ผลการวิ เ คราะห์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 2:
วิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย มีทั้งหมด 3 ส่วนใหญ่ ดังนี้
2.1 ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จากผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการจากความคิดเห็นของ
นิสิ ต/นั กศึกษา ดุษฎีบัณฑิต และอาจารย์ที่มีต่อคุณค่าส าหรับหลักสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหงทุกมุมมองอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ X( =4.11), ( X =4.13)
และ ( X =4.09) นอกจากนี้ยังพบว่าจากการสารวจหลักฐานจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหลักสู ตร
และการสัมภาษณ์อาจารย์ในหลักสูตร โดยผลการประเมินพบว่ามีและอยู่ในเกณฑ์ดี และพอใช้เป็น
ส่วนใหญ่
สาหรับผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตแรกๆ ของประเทศไทยที่มีชื่อเสียง แต่ เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
ของรั ฐ และของเอกชนมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อง ทั้ งในกรุ งเทพมหานครและในจั ง หวั ด อื่ น ๆ
หลักสูตรดังกล่าวจึงต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้โดยเน้นคุณภาพในการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการวิจัย อย่างไรก็ตามพบว่ามีการปรับปรุงหลักสูตร
อย่ า งต่ อเนื่ อ งโดยมี น โยบายให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ งหลั ก การ และวิธี ก ารให้
สอดคล้องกับความเป็นไปของโลก อาทิ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น
ในรายละเอียดของหลักสูตร อาทิ การให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของหลักสูตรยังมีความชัดเจนไม่พอ แต่อย่างไรก็ตามในหลักสูตรจะมีการมุ่งไปที่การ
เรียนการสอน และการทาวิจัยท้องถิ่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมระดับชุมชน เพื่อก่อให้เกิด
คุณค่า ยกตัวอย่างเช่น การบูรณาการกิจกรรมเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยแต่ควรกาหนด
เป็นนโยบาย และแผนการพัฒนาหลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอนทาแผนการสอนที่คานึงการผนวกรวมเรื่อง
สังคมและวัฒนธรรมกับวิชาต่างๆ รวมทั้งการทาวิจัย รวมถึงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมบน
พื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ เช่น การจัดการข้ามวัฒนธรรมเมื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และมีการปรับตัวเรื่องความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหลักสูตร ที่สาคัญคือหลักสูตรต้อง
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ผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาให้สามารถอยู่รอดในสังคม อาจารย์ต้องลงพื้นที่เพื่อสารวจความต้องการ
ของท้องถิ่นด้วยว่าเขาต้องการอะไรแล้วนาข้อเท็จจริงที่ได้มาเป็นโจทย์ในการวิจัย การเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาแนวคิดทฤษฎีปรับแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ตรงประเด็น
นอกจากนี้ พ บว่ า ทางหลั ก สู ต รได้ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง มีการนาข้อเท็จจริงต่างๆ มาประชุมร่วมกัน ทั้งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และผู้บริหาร
หลักสู ตร เพื่อวางนโยบายในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของหลักสูตรให้เป็นประโยชน์ที่การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยในหลักสูตร การ
ลงเก็บข้อมูลของอาจารย์ควรดาเนินควบคู่ไปกับผู้เรียน และที่สาคัญโจทย์เดียวกันอาจมีเป้าหมาย
ต่างกันในด้านการตอบสนองความต้องการผู้เรียน โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก จะต้องสร้างโจทย์วิจัย
ที่เป็นระดับสังเคราะห์ และนาไปสู่การแก้ปัญหาให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
จากผลการวิเคราะห์ ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยรามคาแหงมีแนวคิดในการจัดทา
หลักสูตรที่มุ่งการบูรณาการชุมชน สังคม และวัฒนธรรมเข้าสู่การเรียนการสอน และวิจัยเข้ามาใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุดสาคัญคือการพัฒนารายวิชาที่ไม่ใช่เน้นแต่แนวคิดและ
ทฤษฎี แต่ควรให้ความสาคัญคือกรณีศึกษาและตัวอย่างจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนที่ควรบูรณา
การเข้าไปในตาราเรียน นอกจากนี้การคิดโจทย์วิจัยของนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาเอกต้องเป็น
โจทย์วิจัยในระดับสังเคราะห์ ไม่ใช่เพียงการทดสอบสมมติฐานการวิจัย แต่ต้องสามารถพัฒนารูปแบบ
หรือการสร้างยุทธศาสตร์ให้แก่ชุมชน สังคม และท้องถิ่นได้ เพื่อที่จะทาให้ผลการวิจัยดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ที่ชุมชน สังคม และท้องถิ่น นาไปเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้
2.2 ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จากผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการจากความคิดเห็นของ
นิสิ ต/นั กศึกษา ดุษฎีบัณฑิต และอาจารย์ที่มีต่อคุณค่าส าหรับหลักสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตทุกมุมมองอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยทีX่ ( =4.03), ( X
=4.14) และ ( X=4.17) นอกจากนี้ยังพบว่าจากการสารวจหลักฐานจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
หลักสูตร และการสัมภาษณ์อาจารย์ในหลักสูตร โดยผลการประเมินพบว่ามีและอยู่ในเกณฑ์ดี และ
พอใช้เป็นส่วนใหญ่
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สาหรับผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่าการพัฒนาหลักสูตรควรกาหนดให้สอดคล้องกับ
บริ บ ทและความต้อ งการของสั งคมภายนอก แต่ต้ องไม่ท าให้ อัต ลั กษณ์ข องมหาวิทยาลั ยหายไป
โดยเฉพาะปี 2515 ประเทศไทยจะก้าวสู่บริบทของประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว จึงไม่เพียงให้
ความสาคัญกับ สถานการณ์ห รื อบริบทในประเทศ แต่ยังต้องคานึงถึงบริบทแห่งการเปลี่ ยนแปลง
ภายนอกอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
หลั กสู ตรรั ฐ ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตในปัจจุบันอยู่ในช่ว งการปรับปรุงหลั กสู ตร แต่
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีผู้สนใจมาลงทะเบียนเรียนกันมาก มีทั้งนักศึกษาที่เป็นนักวิชาการ นักธุรกิจ
ข้าราชการประจา ข้าราชการการเมือง และผู้สนใจทั่วไป นับได้ว่าเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ มี ชื่ อ เสี ย งแรกๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ า นมาหลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีเปิดการเรียนการสอนไม่กี่แห่ง หลักสูตรได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้อ อกไป
เป็นดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ ดังนั้นงานวิจัยของนักศึกษา
จึงมุ่งสร้างกรอบแนวคิดทางการวิจัยที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาสังคมได้ และที่
ส าคั ญ งานวิ จั ย ที่ ไ ด้ จ ะต้ อ งได้ ผ ลทั้ ง ในเชิ ง วิ ช าการคื อ ได้ แ นวคิ ด ใหม่ ๆ ที่ ทั น สมั ย ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ในขณะเดียวกันผลวิจัยต้องสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริงโดยสามารถแก้ไข
ปัญหาได้จริงที่มากกว่าจะได้ผลงานวิจัยที่อยู่แต่ในตารา ในปัจจุบันมีผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรไป
เป็นร้อยคน อย่างไรเราก็ยังต้องประสบกับปัญหาด้านการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพตามกรอบของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ สกอ. อาทิ อาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาที่ต้องมี
ชื่อคุณวุฒิ ตรงกับ ชื่อหลั กสู ตร ดังนั้นในปัจจุบันจึงหยุดรับนักศึกษาชั่ว คราวเพื่อปรับหลั กสู ตรทั้ง
จานวนอาจารย์ประจา หลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
2.3 ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยเกริก
จากผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการจากความคิดเห็นของ
นิสิ ต/นั กศึกษา ดุษฎีบัณฑิต และอาจารย์ที่มีต่อคุณค่าส าหรับหลักสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริกทุกมุมมองอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยที่ (X =4.07), (X =4.17) และ (
X =4.28) นอกจากนี้ยังพบว่าจากการสารวจหลักฐานจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร และ
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การสัมภาษณ์อาจารย์ในหลั กสูตร โดยผลการประเมินพบว่ามีและอยู่ในเกณฑ์ดี และพอใช้เป็นส่วน
ใหญ่
สาหรับผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก พบว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกริก พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับปณิธานที่มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตด้านการอาชีพชั้นสูงให้มีความสามารถควบคู่ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อรองรับความต้องการที่แท้จริงของสังคมและการเป็นกลจักรแห่งความสู่ทักษะ
และอาชีพครบวงจร” ไม่เพียงเท่านั้น การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ยัง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคมแห่งชาติมาโดย
ตลอด ที่เกิดขึ้นนี้มีผลกระทบถึงการดาเนินชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศจาเป็นต้อง
ปรับตัว ปรับองค์การ เพื่อการคงอยู่หรือเพิ่มประสิทธิภาพ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตได้รับ
การพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก สามารถปรับเปลี่ยนได้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แต่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งใน
และประเทศ ผู้ที่เรียนจบแล้วเป็นต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งรองรับการแข่งขัน
ทางธุรกิจประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ “หลักสูตรนี้เน้นให้นักศึกษาเรียนจบแล้ว
พร้อมที่จะทางานได้ทันที มีการศึกษาดูงานช่วงปิดเทอมสุดท้ายก่อนสาเร็จการศึกษาที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และดูงานในต่างประเทศ” เมื่อมีความรู้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้ว ต้องมีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกริกที่เน้น
ให้นักศึกษาใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการบริหารองค์กร ด้วยหลักการที่
เหมาะสม (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 11 กุมภาพันธ์ 2558) นอกจากนี้ยังมีปรัชญาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบั ณฑิต ที่มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้ มีความรู้ ความสามารถ สามารถประสาน
แนวคิดทางวิชาการ หลักปฏิบัติในเชิงวิเคราะห์ วิพากษ์และสังเคราะห์กับประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การเรียนรู้ไปใช้ในการทางาน ปรับปรุงกระบวนการทางาน หรือแก้ปัญหาต่างๆ ในองค์การต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเข้าใจบริบทการพัฒนาทางการเมือง การบริหาร
การปกครอง และบริหารรัฐกิจ การเศรษฐกิจ ทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์การที่จั ดตั้ง
ตามหลั กการกระจายอานาจ และมีส่ ว นร่ว มของประชาชน และที่ส าคัญคือ การน้อมนาปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นปรัชญาพื้นฐานการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์ที่ 4 กลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
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การน าเสนอส่ ว นนี้ เ ป็ น การน าเสนอกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า ส าหรั บ หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย ฉบับสมบูรณ์ที่เป็นผลจาการปรับแก้ (ร่าง)
กลยุทธ์การสร้างคุณค่ าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยเฉพาะแผนที่กลยุทธ์
ทั้ง 3 สถาบัน ดังต่อไปนี้
ขั้น ตอนการกาหนดกลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
1. วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน และภายนอกด้ ว ยเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ SWOT
Analysis โดยกาหนดจุดแข็ง (S-Strengths) จุดอ่อน (W-Weakness) โอกาส (O-Opportunities)
และอุปสรรค (T-Threats) ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ 3 สถาบัน คือ 1)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ 3) มหาวิทยาลัยเกริก จากผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ และแบบสัมภาษณ์ ส่วนโอกาส (O- Opportunities)
และอุปสรรค (T-Threats) ซึ่งได้มาจากผลการวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์
2. กาหนดกลยุทธ์เสริมจุดแข็ง (SO, ST) และปรับปรุงจุดอ่อน (WO, WT) โดยเทคนิค
TOWS Matrix ผลที่ได้คือ กลยุทธ์ 4 รูปแบบ คือ กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT) โดยบูรณาการกลยุทธ์ที่มีประเด็นสาคัญเรื่อง
เดีย วกั น เพื่อจั ดท ากลยุ ท ธ์ก ารสร้ า งคุ ณค่ าส าหรั บหลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษ ฎีบัณ ฑิต ของ
3 สถาบัน คือ 1) มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 3) มหาวิทยาลัยเกริก
1.1 กลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ของการวิเคราะห์กลยุทธ์การ
สร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่าอยู่ใน
ตาแหน่ง SO Strategies ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากที่สุด เพราะประกอบไปด้วยโอกาสจาก
ปัจจัยภายนอก และจุดแข็งของหลักสูตร ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงนาผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาทาการ
กาหนดกลยุทธ์ และกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการในระดับหลักสูตรเป็นลาดับแรก โดยกลยุทธ์ ST เป็นลาดับ
ที่สอง กลยุทธ์ WO เป็นลาดับที่สาม และกลยุทธ์ WT เป็นลาดับสุดท้าย
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จากกลยุทธ์ และกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น สามารถนามากาหนดกลยุทธ์เชิง
ปฏิบัติการการสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ภายใต้กรอบการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมสนับสนุนหรืองานทั่วไปของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Support Activities)
และกิจกรรมหลักหรือพันธกิจของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Primary Activities) กับ
แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 มุมมอง คือ มุมมอง
ด้ า นผลตอบแทนต่ อ สั ง คม (ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ) มุ ม มองด้ า นผู้ รั บ บริ ก าร (ผู้ เ รี ย น) มุ ม มองด้ า น
กระบวนการ และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
จากกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง โดยใช้ร่างแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แสดงรายละเอียดให้มีความชัดเจน และ
เกิดความเชื่อมโยง ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balance Scorecard) และแนวคิดห่วง
โซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้
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แผนภาพที่ 11 แผนผังกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตร รปด.ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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2.2 กลยุทธ์ การสร้ างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ของการวิเคราะห์กลยุทธ์การ
สร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า
อยู่ในตาแหน่ง SO Strategies ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากที่สุด เพราะประกอบไปด้วยโอกาส
จากปัจจัยภายนอก และจุดแข็งของหลักสูตร ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงนาผลการวิเคราะห์ดัง กล่าวมาทาการ
กาหนดกลยุทธ์ในระดับหลักสูตรเป็นลาดับแรก โดยกลยุทธ์ ST เป็นลาดับที่สอง กลยุทธ์ WO เป็น
ลาดับที่สาม และกลยุทธ์ WT เป็นลาดับสุดท้าย
จากกลยุทธ์ และกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น สามารถนามากาหนดกลยุทธ์เชิง
ปฏิบัติการการสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตภายใต้กรอบการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม
คื อ กิ จ กรรมสนั บ สนุ น หรื อ งานทั่ ว ไปของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (Support
Activities) และกิจ กรรมหลั กหรือพันธกิจของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Primary
Activities) กับแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 มุมมอง
คือ มุมมองด้านผลตอบแทนต่อสังคม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) มุ มมองด้านผู้รับบริการ (ผู้เรียน) มุมมอง
ด้านกระบวนการ และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
จากกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แสดงรายละเอียดให้มีความชัดเจน และ
เกิดความเชื่อมโยง ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balance Scorecard) และแนวคิดห่วง
โซ่คุณค่า (Value Chain)
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3.3 กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า ส าหรั บ หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยเกริก
จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของการวิเคราะห์กลยุทธ์ การสร้างคุณค่าสาหรับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก พบว่าอยู่ในตาแหน่ง SO Strategies
ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากที่สุด เพราะประกอบไปด้วยโอกาสจากปัจจัยภายนอก และจุดแข็ง
ของหลั ก สู ตร ด้ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิจั ย จึ ง น าผลการวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า วมาท าการกาหนดกลยุท ธ์ ใ นระดั บ
หลักสูตรเป็นลาดับแรก โดยกลยุทธ์ ST เป็นลาดับที่สอง กลยุทธ์ WO เป็นลาดับที่สาม และกลยุทธ์
WT เป็นลาดับสุดท้าย
จากกลยุทธ์ และกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น สามารถนามากาหนดกลยุทธ์เชิง
ปฏิบัติการการสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริกภายใต้
กรอบการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คื อ
กิจกรรมสนับสนุนหรืองานทั่วไปของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Support Activities)
และกิจกรรมหลักหรือพันธกิจของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Primary Activities) กับ
แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 มุมมอง คือ มุมมองด้าน
และผลตอบแทนต่ อ สั ง คม (ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ) มุ ม มองด้ า นผู้ รั บ บริ ก าร (ผู้ เ รี ย น) มุ ม มองด้ า น
กระบวนการ และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
จากกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เกริก โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แสดงรายละเอียดให้มีความชัดเจน และเกิดความ
เชื่อมโยง ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balance Scorecard) และแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain)
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แผนภาพที่ 13 แผนผังกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตร รปด.ของมหาวิทยาลัยเกริก
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อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยขอนาเสนอตามประเด็นสาคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเครือข่าย และการจัดการเรียนการสอน จากผลการวิจัย
พบว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต ร รปด.ของ 3 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาคื อ มหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเกริก มุ่งเน้นมหาวิทยาลัยในอาเซียน โดย
เชื่อมโยงกับมุมมองด้านผู้รับบริการ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนให้คาแนะนาและเข้าถึงศิษย์เก่าและปัจจุบันผ่าน
อีเมล์และเฟสบุ๊ค รวมทั้งยังให้ผู้เรียนได้ลงวิจัยในพื้นที่และมีส่วนร่วมกับชุมชน และนาผลการวิจัยมา
ประกอบในการเรี ย นการสอน ซึ่ง กลยุท ธ์ต่ างๆ เชื่อ มโยงจากมุม มองด้ านกระบวนการภายในที่
หลั กสู ตรจะมีการสร้ างเว็บ ไซด์เพื่อเป็นช่องทางการถึงแหล่ งทุน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่
สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนกาหนดโจทย์วิจัยเพื่อลงพื้นที่ทั้งในท้องถิ่นและประเทศแถบอาเซียน โดย
มุมมองต่างๆ ได้เชื่อมโยงมาจากมุมองด้านการเรียนรู้และการพัฒ นาในหลั กสู ตร รปด. โดยการ
กาหนดแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีทั้งการบริหารและการเรียนการสอน สนับสนุนโครงการให้
อาจารย์ ในหลัก สู ตร รปด.แลกเปลี่ยนการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน รวมทั้งสร้าง
หลักสูตรอบรมและสัมมนาด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนขึ้นในหลักสูตร รปด.ของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง
จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพิศ สุขแสน (2550) ซึ่งได้ศึกษาสภาพ
และความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์บนเครือข่าย
อิน เตอร์ เน็ ตของนั กศึกษาหลักสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตร์ โดยเล็ งเห็นว่าควรมีการสนับสนุนให้ ทุก
หลักสูตรได้จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นักศึกษาและ
อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มี
ประสิ ทธิภ าพมากกว่าเดิม และมีการติดตั้งระบบไร้สายอย่างทั่วถึงทุกอาคาร เพื่อให้ นักศึกษาได้
ค้นคว้าข้อมูลที่สะดวก อันนาไปสู่การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จัดการอบรมผู้ประสานงานหลักสูตรที่
เกี่ยวกับกระบวนการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อขยาย
ความร่วมมือในการจัดทาฐานข้อมูลให้กว้างขวางมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียน
การสอนในยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีมีความสาคัญมากต่อการศึกษา และจัดหาสารสนเทศที่เป็น
ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระทันสมัย ครอบคลุมทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะด้าน การ
จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจโดยทั่วไปอย่างเพียงพอ เข้าถึงได้
ง่าย
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การบริหารจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการ จากผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสร้างคุณค่า
ของหลักสูตร รปด.ของของ 3 สถาบันอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต และมหาวิทยาลัยเกริก ได้มุ่งเน้นที่มุมมองด้านผลตอบแทนต่อสังคม ซึ่งให้ความสาคัญกับ
การบูรณาการผลการวิจัยกับเนื้อหาในบทเรียนและนาไปสู่การบริการแก่สังคมและชุมชน รวมถึงการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยยึดกรอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพ โดยเชื่อมโยงจากมุมมองด้าน
ผู้รับบริการ (ผู้เรียน) ด้วยการสร้างระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning มาใช้ประกอบกับการ
สอนและทาวิจัย เน้นภาคปฏิบัติด้วยการทา Workshop ควบคู่กับทฤษฎี ประกอบกับการดูงานด้าน
การวิจัยในมหาวิทยาลัยแถบอาเซียน ซึ่งมุมมองต่างๆ เชื่อมโยงมาจากกระบวนการภายในด้วยการ
สร้างศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นในหลักสูตร รปด.เพื่อเป็นจุดบริการให้คาปรึกษาแก่ชุมชนและ
บุคคลทั่วไป เน้นปรับปรุงหลักสูตรที่บูรณาการทุกศาสตร์ในบทเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน
ลงพื้ น ที่ ในประเทศแถบอาเซีย นเพื่ อก าหนดโจทย์ใ นการวิ จัย แล้ ว มานาบูรณาการในบทเรีย นใน
หลักสูตร รปด.ต่อไป โดยมุมมองต่างๆ ได้เชื่อมโยงมาจากมุมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนาใน
หลักสูตร รปด. โดยการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจอัตลักษณ์
ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้
ผู้สอนได้มีโอกาสไปดูงานในหน่ วยงานราชการที่มีคุณภาพสูงแล้ วนามาปรับปรุงในแต่ละวิชาของ
หลักสูตร รปด.
จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัณฑ์ธิมา นิลทองคา(2553) ซึ่งได้ศึก ษา
การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า โดย
ส่วนใหญ่การจัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
การจัดการเชิงบูรณาการในแบบโครงการภาคพิเศษ ได้มุ่งเน้นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน 6 ประการ
อาทิ
1. การนาองค์การ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการกาหนดทิศทางในการ
ทางานและให้ ความส าคัญกับ การจัดการศึกษาด้ว ยการคานึงถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และมีพันธกิจที่จัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นถึงการ
ยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพในตัวบุคลากร นวัตกรรมที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ รวมทั้ง
การสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
2. หลักสูตร ผลการศึกษาสรุปได้ว่าให้ความสาคัญกับการเรียนรายวิชาควบคู่กับการวิจัยซึ่ง
เน้นองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ที่สาคัญมีเป้าหมายในการสร้างนักวิจัยและนักวิชาการ
ชั้นสูง รวมทั้งผลิตนักบริหารระดับสูงที่มีความรู้และความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าไม่ค่อยให้
ความสาคัญกับการสอนวิจัยในรายวิชาอย่ างเข้มข้น เพียงแต่มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติโดยการทาดุษฎี
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นิพนธ์ จึ งทาให้ผู้ เรีย นขาดความแตกฉานทั้งด้านวิช าการและวิจัย ซึ่งอาจทาให้คุณภาพผลผลิตที่
ออกมาไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ แต่ที่สาคัญพบว่าให้ความสาคัญกับการ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นเป็นหลัก
3. อาจารย์ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 คือ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก มีตาแหน่งวิชาการแต่จบไม่ตรง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพียงแต่จบศาสตร์ใกล้เคียงเท่านั้น มีการเชิญผู้ทรงคุณ วุฒิที่มีชื่อเสียง
มาประจาโครงการมาเป็นผู้บริหารหลั กสูตร ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาสูงและตาแหน่งทางวิชาการสู ง
รวมทั้งมีประสบการณ์ทางการสอน และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคม อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ด้ว ยการได้รั บ ทุน การศึกษา การทาวิจัย และการบริการวิชาการแก่สั งคมเพื่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการ
4. นักศึกษา ผลการศึกษาสรุปได้ว่าผู้ที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีงานทา เป็นข้าราชการ
เป็ น อาจารย์ และเจ้ า หน้ า ที่ด้า นการเมื องและการปกครอง มาจากภาคเอกชน แต่พบว่าผู้ เรีย น
ส่วนมากไม่ได้จบปริญญาโทมาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มีทัศนคติ ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย มีความ
เชื่อมั่นในศักยภาพ ความสามารถของผู้บริหารโครงการและคณาจารย์
5. กระบวนการจัดการศึกษา ผลการศึกษาสรุปได้ว่ามีการจัดการการเรียนสอนโดยมีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ หรืออาจารย์ที่มีประสบการณ์ในศาสตร์ที่ตรงกับรายวิชา และมีการเชิญหมุนเวียนไปตาม
ความเหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลายจากแง่มุมของอาจารย์ที่ต่างกันซึ่งนับว่า
เป็ น ผลดี ต่ อ นั ก ศึ ก ษาอย่ า งมาก มี ก ารจั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ในและต่ า งประเทศเพื่ อ เพิ่ ม
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ มีระบบกลไกการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาชัดเจน ยึดตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. ทรั พยากรสนั บ สนุ น การศึกษา ผลการศึกษาสรุปได้ว่าอาคารสถานที่ ห้ องเรียน ห้ อง
ประชุม ระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ตาราทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ แต่
อย่างไรก็ตามผู้บริหารหลักสูตรให้กับการสืบค้นจากแหล่งสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์
ภาพลักษณ์ของการจัดการหลักสูตร จากผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสร้างคุณค่าของ
หลักสูตร รปด.ของ 3 สถาบันอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
และมหาวิทยาลัยเกริก ได้มุ่งเน้นที่มุมมองด้านผลตอบแทนต่อสังคมซึ่งให้ความสาคัญกับ ภาพลักษณ์
ในการพัฒนาสังคม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมผู้สอน
และผู้เรียนในการวิจัยและสอนที่เชื่อมโยงกับแนวคิดเทคโนโลยีสังคมกับบริบทอาเซียน โดยเชื่อมโยง
จากมุมมองด้านผู้รับบริการ (ผู้เรียน) ด้วยการเข้าถึงระหว่างผู้เรียนและผู้สอนด้วยเว๊ปไซด์และเฟสบุ๊ค
ส่งเสริมการดูงานในประเทศแถบอาเซียนแล้วนามาวิเคราะห์แล้วปรับปรุงหลักสูตร รปด.ให้มีการวิจัย
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และการเรียนการสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งมุมมองต่างๆ เชื่อมโยงมาจากกระบวนการภายในด้วย
การสร้างศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นในหลักสูตร รปด.เพื่อเป็นจุดบริการให้คาปรึกษาแก่ชุมชนและ
บุคคลทั่วไป เน้นการลงพื้นที่เพื่อสามารถกาหนดโจทย์การวิจัยแล้วนามาบูรณากับการเรียนการสอน
ที่สาคัญผู้สอนสามารถออกไปให้บริการวิชาการและให้คาปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ได้ และการดูงานใน
อาเซียน โดยมุมมองต่างๆ ได้เชื่อมโยงมาจากมุม องด้านการเรียนรู้และการพัฒนาในหลักสูตร รปด.
โดยการสร้างเว็บไซต์ หรือ Blog เพื่อเป็นฐานข้อมูลและใช้เป็นแหล่งการเผยแพร่ในการวิจัยรวมถึง
การเข้าถึงข้อมูลของชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการศึกษาดูงานในหน่วยงานราชการที่มีคุณภาพสูงจะ
ถูกนามาปรับปรุงเป็นกรณีศึกษาของวิชาต่างๆ ในหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร รปด.ด้วยการ
เน้นภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีซึ่งนาไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
จากผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิติภณ กิตยานุรักษ์ (2552) ซึ่งได้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ได้มุ่งเน้นปัจจัยที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องใน 7 ประการ อาทิ
1. ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ภาพรวมของสถาบันเป็นที่ยอมรับ
ของท้องถิ่น และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถสมัครสอบเข้าศึกษา เป็นสถาบันที่ให้
ความสาคัญกับชุมชน
2. ด้านหลักสูตร ผลการศึกษาสรุปได้ว่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ที่เปิดสอนในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และตรงตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สามารถนาความรู้จากหลักสูตรไปยกระดับ
ตาแหน่งหน้าที่การงานและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
3. ด้านอาจารย์ผู้สอน ผลการศึกษาสรุปได้ว่าคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การสอนมาเป็นเวลานาน มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขา
มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก ซึ่ง
สอดคล้องกับคุณลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ คือ สอนดี มีคุณธรรม และนาชุมชนพัฒนา อาจารย์
ควรมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และมีวิธีการสอนที่หลากหลาย
4. ด้านสื่ อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ผลการศึกษาสรุปได้ว่าการที่อาจารย์ ผู้ส อนใน
หลักสูตรใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมและทันสมัย ตลอดจนมีฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
วิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสาหรับนักศึกษาใช้เป็นแหล่งข้อมูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงทาให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ ผู้เรียน
เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
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5. ด้านสวัสดิการและการบริการ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าหลักสูตรควรจัดบริการให้เพียงพอ
เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน เช่ น ห้ อ งเรี ย นที่ ไ ด้ ม าตรฐาน แหล่ ง เงิ น ทุ น สนั บ สนุ น
การศึกษา ศูนย์ออกกาลังกาย ศูนย์อาหาร เป็นต้น
6. ด้านการประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าหลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาที่หลากหลาย เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหลักสูตร การทาป้ายคัทเอาท์ การใช้
วิทยุกระจายเสียงในท้องถิ่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ยังดาเนินการผ่า นเว็บไซด์ของหลักสูตร
ด้วย
7. ด้านค่านิยมของนักศึกษา ผลการศึกษาสรุปได้ว่าผู้เรียนมีความคาดหวังว่าเมื่อจบแล้วจะมี
โอกาสได้งานทาที่ดี ตาแหน่งงานที่ดีและมั่นคง
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของทั้ง 3 สถาบัน ควรให้ความสาคัญกับการ
จัดการด้านสวัสดิการและการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องพักนักศึกษาที่ใช้ในการพบปะ
หอพักที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ มีห้องอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายที่ให้บริการแบบครบวงจร เพื่อ
อานวยความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของทั้ง 3 สถาบัน ควรจัดบริการด้านสุขภาพ
อนามัยให้กับนักศึกษา รวมถึงศิษย์เก่า เช่น มีศูนย์ออกกาลังกาย (Fitness Center) ที่ได้มาตรฐาน
และคุณภาพ พร้อมมีเทรนเนอร์ให้บริการ มีอุปกรณ์ที่เพียงพอ รวมถึงศูนย์อาหารสาหรับนักศึกษาใน
หลักสูตรที่มคี วามหลากหลายและถูกสุขลักษณะ ราคาไม่แพง และให้บริการครอบคลุมและสอดคล้อง
ช่วงเวลาเรียน
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของทั้ง 3 สถาบัน ควรสนับสนุนในการจัดทา
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสาขารัฐประศาสนศาสตร์เพื่อให้
นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป เช่น ศิษย์เก่า และท้องถิ่น ได้เข้ามาใช้ได้
อย่ า งกว้ า งขวาง อั น จะเป็ น การแสดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การของหลั ก สู ต รั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของทั้ง 3 สถาบัน ควรได้จัดหาสารสนเทศที่ เป็น
บทความวิชาการที่มีความมาตรฐานและทันสมัยสอดคล้องและรองรับการทาการเรียนการสอน และ
การวิจัยในหลักสูตร ครอบคลุมทุกรายวิชาเพื่อรองรับความต้องการ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาติดตามและประเมินผลการใช้กลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลั กสูตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตทั้ง 3 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยรามคาแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต และมหาวิทยาลัยเกริก
2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่ให้
ความสาคัญกับคุณค่าที่อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า และแนวคิดดัชนีชี้ วัดแบบสมดุล โดย
นาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในหลักสูตรอื่นๆ และของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆด้วย
3. ควรมีการนา มคอ.1 มาเป็นกรอบในการวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตให้สามารถผลิตบัณฑิตที่คุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และสัง คม
ภายนอก
4. ควรน ากรอบแนวคิ ด และผลการวิ จั ย นี้ ไ ปเป็ น กรอบในการก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ ข อง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างคุณค่าเชิงบริหาร
หลั กสู ตรที่ครอบคลุ มทั้งในเรื่ องผลตอบแทนทางสั งคม การบริห ารจัดการภายใน การบริการแก่
ผู้รับบริการ และระบบการเรียนรู้
5. ควรนาตัวบ่งชี้ทั้ง 18 ตัวของงานวิจัยนี้ไปประกอบกับการบริหารงานประกันคุณภาพของ
หลักสูตร และทาการเทียบเคียงตัวบ่งชี้เชิงคุณค่าในการบริหารหลักสูตร โดยใช้วิธีการเทียบเคียงเชิง
คุณค่าในการบริหารหลักสูตรแบบกลุ่ม (Collaborative Benchmarking) ที่มีการกาหนดตัวแทนจาก
สถาบันต่างๆ มาร่วมเป็นทีมงานเทียบเคียงคุณค่าในการบริหารหลักสูตรร่วมกัน เปรียบเทียบและ
บูรณาตัวบ่งชี้ร่วมกันเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบร่างกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
1. ศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

2. รศ.ศิโรจน์ ภาคสุวรรณ
3. รศ.ดร.อนันต์ บุญสนอง
4. รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา
5. ผศ.ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา
6. ผศ.ดร.วิภาส ทองสุทธิ์
7. ดร.ปทีป ฉัตรสุภางค์
8. ดร.เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
9. ดร.อภิชา พรเจริญกิจกุล
10. ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์

ศาสตราจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รองศาสตราจารย์ประจามหาวิทยาลัยเกริก
รองศาสตราจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองผู้อานวยการศูนย์สานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจ
ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
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372
แบบวิเคราะห์เอกสาร
วันที่......เดือน....พ.ศ.…….
ชื่อเอกสาร............................ผู้จัดทา...........................................................ปี พ.ศ.………….
ชนิดของเอกสาร.......................................แหล่งที่มาของข้อมูล...........................................
แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain : VC)
แนวคิดสมดุล
กระดานคะแนน
(Balanced Scorecard
:BSC)
1) มุมมองด้านผลตอบแทนต่อ
สังคม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
2) มุมมองด้านผู้รับบริการ
(ผู้เรียน)
3) มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน
4) มุมมองด้านการเรียนรู้และ
การพัฒนา

กิจกรรมสนับสนุนหรือ
งานทั่วไปของหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต
(Support Activities)

กิจกรรมหลักหรือพันธกิจของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (Primary
Activities)
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แบบสอบถามสาหรับการวิจัย
“การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย”
(สาหรับ อาจารย์ประจา)
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า ส าหรั บ หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามการรับรู้ของท่าน ซึ่งข้อมูลที่
ได้ร ับ จากท่า น ผู้วิจ ัย จะน าไปใช้เ พื่อ เป็นส่ว นหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ปริ ญญาครุ ศ าสตรดุษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
คาตอบที่ได้รับจะไม่มีผลกระทบหรือทาให้ท่านเสียหายแต่อย่างใด และจะไม่ถูกเปิดเผยใน
ที่ใด การวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวมไม่แยกนาเสนอหรือวิเคราะห์เป็นรายบุคคล
การวิจัยครั้งนี้จะสาเร็จลงไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณ
ในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(นายกฤษณะ บุหลัน)
นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอุดมศึกษา
ภาควิชานโยบาย
การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แบบสอบถาม
“การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย”
(สาหรับ อาจารย์ประจา)
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  ให้ตรงกับความเป็นจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 40 ปี
 41-49 ปี
 50 ปีขึ้นไป
3.ประสบการณ์ทางาน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10-12 ปี
 12 ปีขึ้นไป
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แบบสอบถามสาหรับการวิจัย
“การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย”
(สาหรับ นิสิต/นักศึกษา)
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะการพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามการรับรู้ของท่าน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ
จากท่า น ผู้วิจัยจะนาไปใช้เ พื่อ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอุ ด มศึกษาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
คาตอบที่ได้รับจะไม่มีผลกระทบหรือทาให้ท่านเสียหายแต่อย่างใด และจะไม่ถูกเปิดเผยใน
ที่ใด การวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวมไม่แยกนาเสนอหรือวิเคราะห์เป็นรายบุคคล
การวิจัยครั้งนี้จะสาเร็จลงไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณ
ในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(นายกฤษณะ บุหลัน)
นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอุดมศึกษา
ภาควิชานโยบาย
การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แบบสอบถาม
“การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย”
(สาหรับ นิสิต/นักศึกษา)
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  ให้ตรงกับความเป็นจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 40 ปี
 41-49 ปี
 50 ปีขึ้นไป
3.ประสบการณ์ทางาน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10-12 ปี
 12 ปีขึ้นไป
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แบบสอบถามสาหรับการวิจัย
“การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย”
(สาหรับ ดุษฎีบัณฑิต)
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะการพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลัก สูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามการรับรู้ของท่าน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ
จากท่า น ผู้วิจัยจะนาไปใช้เ พื่อ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอุด มศึกษาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
คาตอบที่ได้รับจะไม่มีผลกระทบหรือทาให้ท่านเสียหายแต่อย่างใด และจะไม่ถูกเปิดเผยใน
ที่ใด การวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวมไม่แยกนาเสนอหรือวิเคราะห์เป็นรายบุคคล
การวิจัยครั้งนี้จะสาเร็จลงไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณ
ในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ เป็นอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(นายกฤษณะ บุหลัน)
นิสิตหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอุดมศึกษา
ภาควิชานโยบาย
การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แบบสอบถาม
“การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย”
(สาหรับ ดุษฎีบัณฑิต)
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  ให้ตรงกับความเป็นจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 40 ปี
 41-49 ปี
 50 ปีขึ้นไป
3.ประสบการณ์ทางาน
 ต่ากว่า 10 ปี
 10-12 ปี
 12 ปีขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ( ) ลงในช่องระดับโดยท่านประเมินว่ามีการเกี่ยวข้องกับคุณค่าของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทยของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว
ซึ่งมีเกณฑ์ในการตอบคาถามดังนี้
5 หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยในระดับดี
4 หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยในระดับพอใช้
3 หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยในระดับควรปรับปรุง
2 หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยในระดับต้องปรับปรุง
1 หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยในระดับต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
ส่วนที่ 1 มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม
กิจกรรมสนับสนุน
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง มากที่สุด / มาก / ปานกลาง / น้อย / น้อยที่สุด
ความคิดเห็น
ข้อคาถาม
5 4 3 2 1
1. ผู้บริหาร อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่และผู้เรียนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(รปด.) มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
1.1 ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อชุมชน และสังคม
1.2 อาจารย์ประจา เจ้าหน้าที่ และผู้เรียนมีการดาเนินกิจกรรมกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนภายนอก
1.3 อาจารย์มีการบูรณาการกิจกรรมเพื่อสังคมเข้ากับการเรียนการ
สอน และการวิจัย
1.4 อาจารย์มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการกิจกรรม
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
1.5 อาจารย์มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกิจกรรม
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
2.การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด.
2.1 ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด. มีการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสังคม
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2.2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
2.3 มีการประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมชมรมหรือ
สมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด.
2.4 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมชมรมหรือ
สมาคมศิษย์เก่าของหลักสูตร รปด.
3.ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก
3.1 มีแผนระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจภายนอก
หลักสูตร รปด.
3.2 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายนอก
หลักสูตร รปด.
3.3 มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
หลักสูตร รปด.มาปรับปรุงระบบ
4. การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4.1 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน
4.2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย
4.3 มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
4.4 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
4.5 มีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน
เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทาง
วิชาการ
4.6 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ
4.7 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม

1
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4.8 มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ
5. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอก
5.1 มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.2 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
5.3 มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ของผู้เรียน
5.4 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ของผู้เรียน
5.5 มีการกาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
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มุมมองผู้รับบริการ (ผู้เรียน) (Learner Value)
กิจกรรมสนับสนุน
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง มากที่สุด / มาก / ปานกลาง / น้อย / น้อยที่สุด
ความคิดเห็น
หัวข้อ
5 4 3 2 1
6. การจัดอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องสมุดสื่อการเรียนการสอน ห้องประชุม และอื่นๆได้คานึงถึง
ประโยชน์ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.
6.1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้
6.2 มีบ ริการห้ องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่ผู้เรียนในหลักสูตร รปด.
ทุกปีการศึกษา
6.3 มีบริการห้องพักนักศึกษา (ผู้เรียน) ที่มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
6.4 มีบริการห้องประชุมย่อยในการทากิจกรรมแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอ
7.การบริหารและพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าได้คานึงถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนใน
หลักสูตร รปด.
7.1.จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน
7.2. ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีส่วนส่งเสริมให้ผู้เรียนนาความรู้ไปใช้
ในการจัดกิจกรรม
7.3 ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายในหลักสูตร และมีกิจกรรมร่วมกัน
7.4. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า
7.5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
8.ระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.สามารถเป็นประโยชน์ต่อเรียนในหลักสูตร รปด.
8.1. ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว เที่ยงตรง และทันสมัยอันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลักสูตร รปด.

383
หัวข้อ

5

8.2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ภายในหลักสูตร รปด.
8.3. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศหลักสูตร รปด.มาปรับปรุงระบบ
9.การเรียนการสอนของหลัก รปด.เหมาะสมกับผู้เรียน และมีความทันสมัย
9.1. ทุกรายวิชาของหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
9.2 หลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการ
ทาวิจัย
9.3 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของ
หลักสูตร
9.4มีการพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและ
ประเทศ รวมถึงการปฏิรูประบบราชการไทย
9.5 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
10. การวิจัยในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
10.1. มีการจัดระบบ กลไกและกระบวนการให้คาปรึกษาในการทา
วิจัยแก่ผู้เรียน
10.2. มีระบบและกลไกอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
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10.3. มีการนาผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานของผู้เรียน
11. การบริการวิชาการแก่สังคมของอาจารย์ในหลักสูตร รปด. เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
11.1. มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมของอาจารย์
ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน
11.2. มีการบูรณาการผลงานบริการทางวิชาการแก่สังคมมาเป็นโจทย์
ในการวิจัยของผู้เรียน
11.3 มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
11.4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
12. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในหลักสูตร รปด.เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน
12.1. มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของอาจารย์
ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน
12.2. มีการบูรณาการผลงานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมา
เป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียน
12.3. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
12.4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

385
มุมมองกระบวนการภายใน (Internal Processes Value)
กิจกรรมสนับสนุน
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง มากที่สุด / มาก / ปานกลาง / น้อย / น้อยที่สุด
ความคิดเห็น
หัวข้อ
5 4 3 2
13.กระบวนการในการบริหารจัดการงานทั่วไปของหลักสูตร รปด.
13.1. จานวนห้องเรียนที่รองรับผู้เรียนในหลักสูตร รปด.มีเพียงพอทั้ง
ใช้ในการเรียนและการสอน
13.2. จานวนหนังสือและตารารวมทั้งเอกสารต่างๆในห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ มีเพียงพอและทันสมัยและรองรับการเรียนการสอน
ในหลักสูตร รปด.
13.3. จานวนของอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตร รปด.
มีความเพียงพอ และมีความทันสมัย
13.4.จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์หรือเทียบเท่าตามตัวบ่งชี้ย่อยอุดมศึกษาปี พ.ศ.2548
13.5. จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
13.6. จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์
13.7. จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์
13.8. มีแผนระบบสารสนเทศของหลักสูตร รปด.
13.9. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
ของหลักสูตร โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน
13.10. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน
13.11. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การ
จัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้

1
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หัวข้อ
13.12. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน
13.13. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
13.14. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน
14. กระบวนการนวัตกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย
14.1. ในหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจาก
การทาวิจัย
14.2. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียน
การสอนทุกหลักสูตร
14.3. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา
14.4. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสาหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตร
14.5. การทาวิจัยทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานของโจทย์
การวิจัยมีควาทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์โดยเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
14.6. มีการนาผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน
15. กระบวนการบริการวิชาการแก่สังคมและวัฒนธรรม
15.1. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุ
บารุงศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน
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ความคิดเห็น
4 3 2
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ความคิดเห็น
4 3 2

1

15.2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุ
บารุงศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับการวิจัย
15.3. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับการเรียน
การสอนและการวิจัย
15.4. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

388
มุมมองการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Value)
กิจกรรมสนับสนุน
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง มากที่สุด / มาก / ปานกลาง / น้อย / น้อยที่สุด
ความคิดเห็น
หัวข้อ
5 4 3 2 1
16 .ทุนทางด้านข้อมูล (Information Capital) เกี่ยวกับข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
16.1. หลักสูตร รปด.มีระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
16.2. หลักสูตร รปด.มีระบบเครือข่ายในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน และสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
16.3. หลักสูตร รปด.มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในหลักสูตร
16.4. หลักสูตร รปด.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาในหลักสูตร
16.5. หลักสูตร รปด.มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาในหลักสูตร
16.6. หลักสูตร รปด.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า
16.7. หลักสูตร รปด. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ทั้งเชิง
วิชาการ และวิชาชีพและประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
17. ทุนทางด้านองค์การ (Organization Capital) เกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากร
17.1. จัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการ
บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
17.2. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร รปด.ทั้ง
ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและ
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ความคิดเห็น
4 3 2

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
17.3. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร รปด.และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
17.4. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้
คณาจารย์ในหลักสูตร รปด.และบุคลากรสายสนับสนุน
17.5. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง
17.6. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ
18. ทุนมนุษย์ (Human Capital) เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร รปด.
18.1. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
18.2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คน
ทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
18.3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
18.4. มีการนาผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน
18.5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
18.6. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
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ความคิดเห็น
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หน่วยงานวิชาชีพ
18.7. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในหลักสูตร รปด. และเผยแพร่สู่
สาธารณชน
18.8. มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
18.9. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง: โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ..........................
ขอขอบพระคุณสาหรับความร่วมมือ
นายกฤษณะ บุหลัน
โทร 081-3447450
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แบบสัมภาษณ์สาหรับการวิจัย
“การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย”
สาหรับผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลาง
*********************
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ...................................................................................................................
วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ ..........................................................................................................
เวลา ......................................................................................................................................
คาชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์นี้สาหรับ ผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย”
2. แบบสัมภาษณ์มี 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 2 ข้อ
ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 3 ประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับหลักสูตร จานวน 1
ข้อ
3. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะนาไปพิจารณาในลักษณะภาพรวม และคาตอบที่ได้รับจะ
เป็นข้อมูลที่ สาคัญยิ่งในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้
คาตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้บริหาร
คาชี้แจ้ง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง
1. ตาแหน่ง
 อธิการบดี
 รองอธิการบดี
 ผู้ช่วยอธิการบดี
 ผู้อานวยการหลักสูตร
2. วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขา .....................................................
 ปริญญาโท สาขา .................................................
 ปริญญาเอก สาขา .................................................
3. ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
 น้อยกว่า 5 ปี
 10 – 15 ปี
 มากกว่า 15 ปี
ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคมรวมถึงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตรควร
ดาเนินการอย่างไรเพื่อก่อให้เกิดคุณค่า ยกตัวอย่างเช่น การบูรณาการกิจกรรมเข้ากับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. การดาเนินการในด้านการตอบสนองแก่ผู้รับบริการอย่างไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนดและถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดมีวิธีการดาเนินการอย่างไรให้เกิดคุณค่า ยกตัวอย่างเช่น
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. มีการกาหนดนโยบายในการจัดการกระบวนการภายในซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าแก่พันธกิจของ
หลักสูตรได้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. การจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมภายนอกของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตเป็นอย่างไรบ้าง
ด้านโอกาส
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ด้านอุปสรรค
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ตอนที่ 4 ปัญหา และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ท่านคิดว่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาของท่าน มีปัญหา
อะไรจะมีแนวทางในการแก้ไข และมีข้อเสนอแนะอื่นๆอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แบบตรวจสอบรายการ (3)
“การพัฒนากลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย”

คาชี้แจง
1. แบบตรวจรายการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าของหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
2. แบบตรวจสอบรายการมี 1 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 มุมมองผลตอบแทนต่อสังคม มุมมองด้านผู้รับบริการ มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา
แบบตรวจสอบรายการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ประเด็นการตรวจสอบ
1) ด้านผลตอบแทนต่อสังคม

2) ด้านผู้รับบริการ (ผู้เรียน)

3) ด้านกระบวนการภายใน

4) ด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา

จากเอกสารต่างๆ ภายใน
หลักสูตร

จากการสัมภาษณ์
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แบบประเมินสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
สภาพแวดล้อมของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
การประเมิน
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
มาก มาก พอใช้ น้อย น้อย
ที่สุด
มาก
จุดแข็ง
1. เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาเอกของ
สถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ ที่เปิดขึ้นเป็นหลักสูตรแรก
2. ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
3. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐ
4. การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน
5. มีระบบและกลไกอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนใน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
6. มีการจัดระบบกลไกและกระบวนการการให้คาปรึกษา
ในการทาวิจัยแก่ผู้เรียน
7. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรรและการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
8. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
9. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค
การสอน และการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
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สภาพแวดล้อมของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษาในหลักสูตร
จุดอ่อน
1. มีการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไกกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการยังไม่มากเท่าที่ควร
2. มีการประเมินผลและนาผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและผู้ใช้ระบบสารสนเทศในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมาปรับปรุงระบบยังไม่มาก
เท่าที่ควร
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตมี
การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ายังไม่
มากเท่าที่ควร
4. มีการบูรณาการผลงานวิชาการแก่สังคมมาเป็นโจทย์ใน
การวิจัยของผู้เรียนยังไม่มากเท่าที่ควร
5. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามผล
การประเมินรายวิชายังไม่มากเท่าที่ควร
6. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสาหรับทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตรยังไม่มาก
เท่าที่ควร
โอกาส
1. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอานวยความสะดวกใน
ปัจจุบนั เช่น E-learning ช่วยให้การเรียนรู้ในหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. นโยบายของรัฐเน้นการเรียนการสอน อานวยความ
สะดวกในปัจจุบนั เช่น E-learning ช่วยให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

มาก
ที่สุด

การประเมิน
มาก พอใช้ น้อย

น้อย
มาก
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สภาพแวดล้อมของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. นโยบายการประกันคุณการศึกษาจะช่วย
กระตุ้นให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
4. การมีเครือข่ายที่เป็นศิษย์เก่าของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่
ในเขตรับผิดชอบและจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้
เกิดผลดีและง่ายต่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
อุปสรรค
1. ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในการเปิดหลักสูตร
ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
2. นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมักยังขาด
ประสิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษที่จะพร้อม
ศึกษาในหลักสูตร
3. บริบทอาเซียนทาให้หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตอาจปรับตัว
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

มาก
ที่สุด

การประเมิน
มาก พอใช้ น้อย น้อยมาก
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แบบประเมินสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
สภาพแวดล้อมของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
การประเมิน
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มาก มาก พอใช้ น้อย น้อยมาก
ที่สุด
จุดแข็ง
1. เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญา
เอกของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่เปิดขึ้นเป็นหลักสูตรแรก
2. ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
3. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
4. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของ
รายวิชาของประสบการณ์ภาคสนามก่อนการเปิด
สอบในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กาหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
7. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบถ้วน
8. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่สาธารณะและ
ผู้เกี่ยวข้อง
9. มีการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกและชุมชน
10. จัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิง่ อานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียน

399
สภาพแวดล้อมของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จุดอ่อน
1. อาจารย์ยังมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการกิจกรรมแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยไม่มากเท่าที่ควร
2. มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคม
อาจารย์ผู้สอนเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอนยังไม่
มากเท่าที่ควร
3. มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมมา
เป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียนยังไม่มากเท่าที่ควร
4. การทาวิจยั ทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอยู่บน
พื้นฐานของโจทย์การวิจยั มีความทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์ โดยเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติยังไม่มากเท่าที่ควร
5. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากการวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้
และดานเนการตามระบบที่กาหนดยังไม่มากเท่าที่ควร
โอกาส
1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาของชุมชนซึ่งได้รับการ
ยอมรับจากสังคมทั่วไปในการพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมเป็นเวลานาน
2. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ์ซึ่งมีลักษณะ
บูรณาการความถนัดและเชีย่ วชาญจนเป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป
3. นโยบายการประกันคุณการศึกษาจะช่วยกระตุ้นให้
หลักสูตรรัฐประศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้พฒ
ั นาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

มาก
ที่สุด

การประเมิน
มาก พอใช้ น้อย

น้อยมาก

400
สภาพแวดล้อมของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
4. เป็นนโยบายของรัฐเน้นการพัฒนาบุคลากร
ทางด้านการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึง
เป็นโอกาสที่ดีที่หลักสูตรจะผลิตดุษฎีบัณฑิตเพื่อ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าว
อุปสรรค
1. ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในการเปิดหลักสูตร
ปริญญาเอก
2. นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมักยังขาด
ประสิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษที่จะพร้อม
ศึกษาในหลักสูตร
3. บริบทอาเซียนทาให้หลักสูตรรัฐประศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตอาจปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

มาก
ที่สุด

การประเมิน
มาก พอใช้ น้อย น้อยมาก

401
แบบประเมินสถานภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาไทย
สภาพแวดล้อมของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
การประเมิน
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก
มาก มาก พอใช้ น้อย น้อยมาก
ที่สุด
จุดแข็ง
1. เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาเอก
ของสถาบัน อุดมศึกษาของเอกชนที่เปิดขึน้ เป็น
หลักสูตรแรก
2. ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
3. อาจารย์มีการบูรณาการกิจกรรมเพื่อสังคมเข้ากับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
4. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภาครัฐ
5. ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีการสนับสนุนให้ผู้เรียน
สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในหลักสูตรและมี
กิจกรรมร่วมกัน
6. ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว เที่ยงตรง และ
ทันสมัย อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลักสูตร รปด.
7. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบถ้วน
8. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการ
สอนและการวิจัย
9. มีการจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
10. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
ภาคเอกชนหรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ

402
สภาพแวดล้อมของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก
จุดอ่อน
1. อาจารย์ในหลักสูตรยังมีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมไม่
มากเท่าที่ควร
2. อาจารย์ในหลักสูตรยังมีการนาผลการประเมินไป
พัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการไม่มากเท่าที่ควร
3. ในหลักสูตรยังมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองหรือจากการทาวิจัยไม่มากเท่าที่ควร
4. ยังมีการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนไม่มากเท่าที่ควร
โอกาส
1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีอัตลักษณ์
ซึ่งมีลักษณะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีสังคม เพื่อช่วย
พัฒนาสังคมจนเป็นที่รู้จักโดยทัว่ ไป
2. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจะช่วย
กระตุ้นให้หลักสูตร รปด. ได้พัฒนาการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3. นโยบายของรัฐการพัฒนาบุคลากรทางด้านการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นโอกาส
ที่ดีที่หลักสูตรจะผลิตดุษฎีบัณฑิตเพื่อตอบสนอง
นโยบายดังกล่าว
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย
ช่วงที่ผา่ นมามักมุ่งเน้นการพัฒนาแบบ
สหวิทยการ เพื่อพัฒนาประเทศได้ครบทุกมิติ
ของการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทาง
รัฐประศาสนศาสตร์

มาก
ที่สุด

การประเมิน
มาก พอใช้ น้อย

น้อยมาก

403
สภาพแวดล้อมของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก
อุปสรรค
1. ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในการเปิดหลักสูตร
ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
2. นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมักยังขาด
ประสิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษที่จะพร้อม
ศึกษาในหลักสูตร
3. บริบทอาเซียนทาให้หลักสูตรรัฐประศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตอาจปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

มาก
ที่สุด

การประเมิน
มาก พอใช้ น้อย น้อยมาก

404

ภาคผนวก ค
ร่างกลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย

405
ขั้นตอนการร่างกลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis
โดยกาหนดจุดแข็ง (S-Strengths) จุดอ่อน (W-Weakness) โอกาส (O-Opportunities) และ
อุ ป สรรค (T-Threats)
ของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของ 3 สถาบั น คื อ
1) มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิ ต และ 3)มหาวิทยาลัยเกริก จากผล
การวิ เ คราะห์ แ บบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ และแบบสั ม ภาษณ์ ส่ ว นโอกาส (OOpportunities) และอุปสรรค (T-Threats) ซึ่งได้มาจากผลการวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์
2. กาหนดกลยุทธ์เสริมจุดแข็ง (SO, ST) และปรับปรุงจุดอ่อน (WO, WT) โดยเทคนิค
TOWS Matrix ผลที่ได้คือ กลยุทธ์ 4 รูปแบบ คือ กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) และกลยุทธ์เชิงรับ (WT) โดยบูรณาการกลยุทธ์ที่มีประเด็นสาคัญเรื่อง
เดียวกันเพื่อจัดทาร่างกลยุทธ์การสร้างคุณค่าสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของ
3 สถาบัน คือ 1)มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 3)มหาวิทยาลัยเกริก
ส่ว นที่ 1 ผลการวิเ คราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน และสภาพแวดล้ อ มภายนอกของหลั กสู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. สภาพแวดล้อมภายใน
การจาแนกจุดแข็ง (S - Strengths) และจุดอ่อน (W - Weakness) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อม
ภายในของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง แสดงได้ดังนี้
จุดแข็ง (S: Strengths)
11. เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่
เปิดขึ้นเป็นหลักสูตรแรก (S1)
12. ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคม (S8)
13. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ (S9)
14. การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน (S2)
15. มีร ะบบและกลไกอานวยความสะดวกให้ แก่ผู้ เรียนในการเผยแพร่ผ ลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (S3)
16. มีการจัดระบบกลไกและกระบวนการการให้คาปรึกษาในการทาวิจัยแก่ผู้เรียน (S7)
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17. มีแนวทางจั ดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลั กเกณฑ์ การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (S10)
18. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย และผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน (S6)
19. มี แ ผนการบริ ห าร และการพั ฒ นาคณาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร รปด.ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ
เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (S4)
20. หลักสูตร รปด. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ และวิชาชีพ
แก่นักศึกษาในหลักสูตร (S5)
จุดอ่อน (W - Weaknesses)
7. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาระบบ และกลไกหรื อกิจกรรมการให้ บริการทาง
วิชาการยังไม่มากเท่าที่ควร (W4)
8. มีการประเมิน ผล และนาผลการประเมิ นความพึง พอใจของผู้ เรียนและผู้ ใช้ระบบ
สารสนเทศในหลักสูตร รปด. มาปรับปรุงระบบยังไม่มากเท่าที่ควร (W1)
9. หลั กสูตร รปด. มีการจัดบริการข้อมูล ข่าวารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ายังไม่มาก
เท่าที่ควร (W2)
10. มีการบูร ณาการผลงานบริการทางวิช าการแก่สังคมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของ
ผู้เรียนไม่ยังมากเท่าที่ควร (W3)
11. มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ
การประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชายังไม่มากเท่าที่ควร (W6)
12. มีการสารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
อย่างน้อยสาหรับทุกรอบระยะเวลาตามแผนกาหนดการศึกษาของหลักสูตรยังไม่มากเท่าที่ควร (W5)
4. สภาพแวดล้อมภายนอก
การจาแนก โอกาส (O - Opportunities) และ อุปสรรค (T - Threats) ซึง่ เป็น
สภาพแวดล้อมภายนอกของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง แสดงได้ดังนี้
โอกาส (O - Opportunities)
5. เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอานวยความสะดวกในปัจจุบัน เช่น E - Learning
ช่วยให้การเรียนในหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น (O3)
6. นโยบายของรัฐเน้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเป็นโอกาสที่ดีที่หลักสูตรจะผลิตดุษฎีบัณฑิตเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว (O1)
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7. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจะช่ว ยกระตุ้นให้ ห ลั กสู ตร รปด. ได้พัฒ นา
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (O2)
8. การมี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ ป็ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า ของหลั ก สู ต ร รปด. ที่ ก ระจายอยู่ ทุ ก พื้ น ที่ ใ นเขต
รับผิดชอบและจังหวัดใกล้เคียงส่งผลให้เกิดผลดี และง่ายต่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รปด. (O4)
อุปสรรค (T - Threats)
4. ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้ง
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน (T1)
5. นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมักยังขาดประสิ ทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษที่จะพร้อม
ศึกษาในหลักสูตร (T3)
6. บริบทอาเซียนทาให้หลักสูตร รปด. อาจปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (T2)
ทางเลือกกลยุทธ์ใ นระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
(Business Strategy Unit)
จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของการวิเคราะห์กลยุทธ์ การสร้างคุณค่าสาหรับ
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาตรดุ ษฎี บั ณ ฑิ ตของมหาวิ ท ยาลั ย รามคาแหง พบว่ า อยู่ ใ นต าแหน่ ง SO
Strategies ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากที่สุด เพราะประกอบไปด้วยโอกาสจากปัจจัยภายนอก
และจุดแข็งของหลักสูตร ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงนาผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาทาการกาหนดกลยุทธ์ใน
ระดับหลักสูตรเป็นลาดับแรก โดย กลยุทธ์ ST เป็นลาดับที่สอง กลยุทธ์ WO เป็นลาดับที่สาม และ
กลยุทธ์ WT เป็นลาดับสุดท้าย ได้ดังต่อไปนี้
ลาดับ
กลยุทธ์
1 การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง เครือข่ายศิษย์ หน่วยงานท้องถิ่น
ด้วยการวิจัยและการบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่น แล้วบูรณาการเข้าสู่การเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น
2

การส่งเสริมระบบกลไกและกระบวนการ
การบริหาร การเรียนการสอน และให้
คาปรึกษาในการทาวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี
การศึกษาที่ทันสมัยเพื่อช่วยดึงดูดให้มีผู้มา
สนใจเรียนในหลักสูตรมากขึ้น

กลยุทธ์เชิงปฏิบตั ิการ
1. ทาสัญญาความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ
กับองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ลงพื้นทีว่ ินิจฉัยปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารงานของท้องถิ่น
3. นาผลการวิจัยปัญหาและแนวทางการไขมาใช้
ประกอบในการเรียนการสอน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการสอน เช่น อีเมล์ เว๊ปไซด์ (Website) เฟสบุ๊ค
(Facebook) เพื่อเป็นสื่อกลางในการรับทราบ
ปัญหาอุปสรรค และใช้เป็นสื่อกลางในการเสนอ
แนวทางการให้คาปรึกษา
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ลาดับ
กลยุทธ์
3 การส่งเสริมระบบการจัดการทางการเงินให้
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ให้
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งสามารถตอบสนองต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์ และคุณภาพในการเรียนของ
ผู้เรียน

4

ส่งเสริมการจัดระบบและกลไกของหลักสูตร
ให้สอดเกณฑ์การประกันคุณภาพโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีการบริหารและการเรียนการสอน

5

การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเป็น
ระบบและกลไกอานวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรียนในการเผยแพร่ผลงานวิจยั ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
การพัฒนาหลักสูตร รปด.ให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

6

7

การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการโดยคานึง
บริบทท้องถิ่น และบริบทอาเซียน

8

การพัฒนาความรู้และทักษะการสอนแก่
อาจารย์ประจาให้สอดคล้องบริบทอาเซียน

กลยุทธ์เชิงปฏิบตั ิการ
1. ทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหลักสูตร
2. กาหนดแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. นาข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และ
ความมั่นคงของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
1. ทาแผนกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของหลักสูตร
2. นาข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีการบริหารและ
การเรียนการสอน มาปรับปรุงหลักสูตร
สร้างเว๊ปไซด์ที่สะดวกและทันสมัยต่อการเข้าถึงใน
เนื้อหาสาระและช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย
และแหล่งตีพิมพ์ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ทั้งในไทย
และต่างประเทศ
1. สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
ชุมชนภายในหลักสูตร
2. สร้างกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย
หลักสูตร รปด.กับมหาวิทยาลัยในอาเซียน
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนลงพื้นที่วิจัยในท้องถิ่น
เพื่อหาโจทย์วิจัยที่แม้จริงเพื่อนามาบูรณาการกับ
การเรียนการสอน
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนลงพื้นที่วิจัยในประเทศ
กลุ่มอาเซียนเพื่อหาโจทย์วิจัยทีแ่ ม้จริงเพื่อนามา
บูรณาการกับการเรียนการสอน
1. สนับสนุนให้มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตร รปด.กับหลักสูตร รปด.อื่นๆ ในอาเซียน
2. จัดการฝึกอบรมและสัมมนาด้านภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน
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ลาดับ
กลยุทธ์
9 การพัฒนาคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตที่มี
ความเป็นสากลภายใต้บริบทอาเซียน

10

11

12

13

14

กลยุทธ์เชิงปฏิบตั ิการ
1. สนับสนุนให้มีโครงการแลกเปลีย่ นผู้เรียนใน
หลักสูตร รปด.กับหลักสูตร รปด.อื่นๆ ในอาเซียน
2. จัดการฝึกอบรมและสัมมนาด้านภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน
การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
1. สนับสนุนให้ผู้เรียนลงพืน้ ที่เพื่อหาปัญหาในการ
ประสงค์ทสี่ ามารถตอบสนองความต้องการ วิจัยในการท้องถิ่น
ต่อท้องถิ่นและสังคมโดยทั่วไป
2. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายโครงงานแก่ผู้เรียนให้
พัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยสนับสนุน
ให้ผู้เรียนและชุมชนในท้องถิ่นหรือหน่วยงานร่วม
กาหนดปัญหาและแนวทางพัฒนาชุมชนร่วมกัน
การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพี่อ
1. สร้างเว๊ปไซด์ และเฟสบุ๊คที่สะดวกและทันสมัย
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านเครือข่ายศิษย์ ต่อการเข้าถึงในเนื้อหาสาระและช่องทางการเข้าถึง
เก่า
ศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั
2. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและใหม่โดยหลักสูตร
และมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านเครือข่ายดังกล่าว
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรโดยใช้
1. ร่วมกับองค์การต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันทา
หน่วยงาน ท้องถิ่นและชุมชนเป็นโจทย์ใน วิจัย จัดอบรมและสัมมนาเพื่อหาโจทย์ในการ
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
แก้ปัญหาชุมชนและสังคม
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 2. นาโจทย์ทไี่ ด้จากการร่วมดาเนินการกับท้องถิ่น
และชุมชนมาเป็นข้อมูลในการจัดการสอน การวิจัย
ทั้งอาจารย์ผสู้ อนและผู้เรียน
การนาผลที่ได้จากการบริการทางวิชาการ นาผลการไปบริการวิชาการภายนอกของผู้สอน
แก่สังคมนามาปรับปรุงการเรียนการสอน เช่นไปให้คาปรึกษา หรือเป็นวิทยากรอบรมสัมมนา
และการวิจัยให้สามารถแข่งขันได้กับ
มาปรับเข้าสูบ่ ทเรียน
หลักสูตร รปด.
ปรับการเรียนการสอนหลักสูตร รปด. ให้
1. จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนและผู้สอน
เน้นภาษาอังกฤษเพื่อสอดคล้องกับบริบท 2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีการทาวิจยั เป็นภาค
อาเซียน
ภาษาอังกฤษ
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จากกลยุทธ์ และกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น สามารถนามากาหนดกลยุทธ์เชิง
ปฏิบัติการการสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ภายใต้กรอบการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC) ซึ่งแบ่งออกเป็น2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมสนับสนุนหรืองานทั่วไปของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษ ฎีบัณฑิต (Support Activities)
และกิจกรรมหลักหรือพันธกิจของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Primary Activities) กับ
แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard : BSC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 มุมมอง คือ มุมมอง
ด้านและผลตอบแทนต่อสังคม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) มุมมองด้านผู้รับบริการ (ผู้เรียน) มุมมองด้าน
กระบวนการ และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
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จากกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ ( Strategy Map) แสดงรายละเอียดให้มีความชัดเจน และเกิด
ความเชื่อมโยง ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balance Scorecard) และแนวคิดห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain) ดังนี้
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ส่ว นที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน และสภาพแวดล้ อ มภายนอกของหลั กสู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
5. สภาพแวดล้อมภายใน
การจาแนกจุดแข็ง (S – Strengths) และจุดอ่อน (W - Weakness) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อม
ภายในของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แสดงได้ดังนี้
จุดแข็ง (S: Strengths)
11. เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปิด
ขึ้นเป็นหลักสูตรแรก (S1)
12. ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคม (S8)
13. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย (S10)
14. ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม
ก่อนการเปิดสอนในแต่ล ะภาคการศึกษาตามที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (S9)
15. มีก ารพั ฒ นารายวิช าให้ ส อดคล้ อ งกับ สถานการณ์ ข องโลกและประเทศ รวมถึ ง
การปฏิรูประบบราชการ (S2)
16. มี ก ารก าหนดนโยบายและให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน (S3)
17. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถ้วน (S4)
18. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ จ ากงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์
สู่สาธารณะชนและผู้เกี่ยวข้อง (S6)
19. มีการนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกและชุมชน (S7)
20. จัดบริการด้านกายภาพอย่างคบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียน (S5)
จุดอ่อน (W - Weaknesses)
6. อาจารย์ ยังมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการกิจกรรมแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยไม่มากเท่าที่ควร (W3)
7. มีการบู ร ณาการการบริ การทางวิช าการแก่สั ง คมของอาจารย์ผู้ ส อนเข้ากับเนื้อหา
การเรียนการสอนยังไม่มากเท่าที่ควร (W4)
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8. มีการบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมมาเป็นโจทย์ในการวิจัยของผู้เรียนยัง
ไม่มากเท่าที่ควร (W5)
9. การทาวิจัยทั้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนอยู่บนพื้นฐานของโจทย์การวิจัยมีความทันสมัย
และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ โ ดยเป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงาน ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศชาติ
ยังไม่มากเท่าที่ควร (W1)
10. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้เป็ นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ยังไม่มากเท่าที่ควร (W2)
6. สภาพแวดล้อมภายนอก
การจาแนก โอกาส (O - Opportunities) และ อุปสรรค (T - Threats) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อม
ภายนอกของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แสดงได้ดังนี้
โอกาส (O - Opportunities)
5. เป็น สถาบัน อุดมศึกษาของชุมชนซึ่งได้รับการยอมรับจากสั งคมทั่ว ไปในการพัฒนา
บุ คลากรที่มี คุณภาพ ผลิ ตบั ณฑิ ตเพื่อ ตอบสนองความต้ องการของชุมชน ท้องถิ่นและสั งคมเป็ น
เวลานาน (O2)
6. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตลักษณ์ซึ่งมีลักษณะบูรณาการความถนัดและเชี่ยวชาญจน
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป (O1)
7. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจะช่ว ยกระตุ้นให้ ห ลั กสู ตร รปด. ได้พั ฒ นา
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (O3)
8. นโยบายของรัฐเน้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเป็นโอกาสที่ดีที่หลักสูตรจะผลิตดุษฎีบัณฑิตเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว (O4)
อุปสรรค (T - Threats)
4. ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้ง
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน (T1)
5. นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมักยังขาดประสิ ทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษที่จะพร้อม
ศึกษาในหลักสูตร (T3)
6. บริบทอาเซียนทาให้หลักสูตร รปด. อาจปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (T2)
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ทางเลื อ กกลยุ ท ธ์ ใ นระดั บ หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏสวนดุสิต (Business Strategy Unit)
จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของการวิเคราะห์กลยุทธ์ การสร้างคุณค่าสาหรับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่าอยู่ในตาแหน่ง SO
Strategies ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากที่สุด เพราะประกอบไปด้วยโอกาสจากปัจจัยภายนอก
และจุดแข็งของหลักสูตร ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงนาผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาทาการกาหนดกลยุทธ์ใน
ระดับหลักสูตรเป็นลาดับแรก โดย กลยุทธ์ ST เป็นลาดับที่สอง กลยุทธ์ WO เป็นลาดับที่สาม และ
กลยุทธ์ WT เป็นลาดับสุดท้าย ได้ดังต่อไปนี้
ลาดับ
กลยุทธ์
กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
1 การส่งเสริมหลักสูตร รปด.เชิงบูรณาการ 1. ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ครอบคลุมความรู้
เชิงวิชาการและวิชาชีพแบบสหวิทยาการ ทุกศาสตร์เพื่อนามาบูรณาการบทเรียน
กับทุกภาคส่วนภายใต้กรอบการประกัน 2. เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ เช่นการทา
คุณภาพทางการศึกษา
Workshop ในวิชาต่างๆ ให้มากขึ้นควบคู่กับ
การเรียนภาคทฤษฎี
2 การส่งเสริมให้บริการทางวิชาการแก่
1. ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning
ผู้เรียน และผู้สอนแบบครบวงจรโดยใช้ มาประกอบกับการเรียนการสอน และทาวิจัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออานวยความ
2. สร้างเว๊ปไซด์หรือ Blog เพื่อเป็นเหมือน
สะดวกทั้งการเรียนการสอน
ฐานข้อมูลมูลเช่นบทเรียนในหลักสูตร โจทย์วิจัย
ต่างๆ แหล่งเผยแพร่ในการวิจัย และอื่นๆ
3 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
1. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกัน
แบบต่อเนื่องโดยยึดเกณฑ์มาตรฐาน
แก่ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรผ่านการ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
อบรมภายใยและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมการทาวิจัยและการออกไปอบรม
ภายนอกมหาวิทยาลัย
4 การส่งเสริมการจัดบริการด้านกายภาพ จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นภายนใน
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการ
หลักสูตร รปด.เพื่อเป็นที่รวมองค์ความรู้และ
บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ เป็นจุดบริการให้คาปรึกษาแก่ชุมชน ท้องถิ่น
การเรียน รวมถึงท้องถิ่นและชุมชน
และบุคคลที่สนใจทั่วไป
ภายนอก
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ลาดับ
กลยุทธ์
5 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความ
เป็นอัตลักษณ์ และเผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่
สาธารณะชนและผู้เกี่ยวข้อง

6

7

8

9

กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
1. ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจถึงอัต
ลักษณ์ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนทาวิจัยให้มี
คุณภาพสูงโดยสามารถนาเสนองานวิจัยในการ
ประชุมระดับประเทศและนานาชาติเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
การพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติผ่านการดู 1. ส่งเสริมการดูงานแบบทาวิจัยควบคู่โดยนา
งานทางด้านการบริหารพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลที่ได้จากการดูงานมาวิเคราะห์
ทั้งภาครัฐและท้องถิ่นของนักศึกษาใน
2. ส่งเสริมการดูงานการบริหารพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร รปด.ให้สอดคล้องกับบริบท
รปด. ในประเทศกลุ่มอาเซียน
อาเซียน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการให้บริการ การสร้างระบบ E-learning ด้านภาษาอังกฤษ
ด้านส่งเสริมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ ผ่านเว๊ปไซด์ และ E-book
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอน
การพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับ
1. สนับสนุนให้ผู้สอนได้มีโอกาสไปดูงานหรือไป
สถานการณ์ของประชาคมอาเซียนและ สารวจประเทศอาเซียนด้านการบริหารภาครัฐ
ประเทศ รวมถึงการปฏิรูประบบราชการ แล้วนาสิ่งที่ได้มาปรับปรุงเป็นกรณีศึกษาในแต่
ละวิชาของหลักสูตร
2. สนับสนุนให้ผู้สอนได้มีโอกาสไปดูงาน
หน่วยงานราชการที่ได้2มาตรฐานและ
คุณภาพสูงด้านการบริหารภาครัฐแล้วนาสิ่งที่
ได้มาปรับปรุงเป็นกรณีศึกษาในแต่ละวิชาของ
หลักสูตร
พัฒนาหลักสูตร รปด.ที่นี้ให้เป็นหลักสูตร มีการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ต้นแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งอื่น พัฒนาหลักสูตร รปด. ให้มีคุณภาพและสามารถ
เป็นต้นแบบแก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏแห่งอื่น
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ลาดับ
กลยุทธ์
10 สร้างโจทย์การวิจัยที่เกี่ยวกับหน่วยงาน
ชุมชน สังคมเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร
รปด. โดยร่วมกาหนดกันระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน
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12

13

14

กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
1. จัดกิจกรรมการสัมมนา และประชุมกลุ่มย่อย
ร่วมกันระหว่างผู้สอนผู้เรียนในหลักสูตร กับ
ผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่นและชุมชน
2. นาผลการดาเนินกิจกรรมมากาหนดโจทย์การ
วิจัยที่เกี่ยวกับหน่วยงาน ชุมชน สังคมเป็น
เอกลักษณ์ของหลักสูตร รปด.
สร้างกิจกรรมเพื่อสังคมโดยร่วมกับศิษย์ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
เก่าและศิษย์ปัจจุบันด้วยการบริการ
เช่นการลงพื้นที่สอนหนังสือให้ความรู้แก่ชุมชน
วิชาการให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ร่วมกันวางแผนพัฒนาชุมชน โดยใช้เครือข่าย
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ศิษย์เก่าและปัจจุบันในพื้นที่นั้นๆ
พัฒนาการสอน การวิจัย การบริการ
ส่งเสริมการนาผลการวิจัยมาเป็นเนื้อหาใน
วิชาการแก่สังคมรวมถึงการทานุบารุง
บทเรียน และนาไปสู่การบริการแก่สังคมและ
ศิลปวัฒนธรรมเชิงบูรณาการให้
ชุมชนโดยยึดตามกรอบและเกณฑ์การประกัน
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ คุณภาพ
เพิ่มช่องทางการบริการข้อมูลผ่าน
สร้างเว๊ปไซด์ที่สะดวกและทันสมัยต่อการเข้าถึง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ระหว่างอาจารย์
ในเนื้อหาสาระและช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน
นักศึกษา และศิษย์เก่าเพื่อให้คาแนะนา วิจัยและแหล่งตีพิมพ์ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ
ในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเตรียมพร้อม ทั้งในไทย และต่างประเทศ
ในการเรียน
การบูรณาการบทเรียนในหลักสูตร รปด. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนลงพื้นที่วิจัยในประเทศ
ให้มีความเชื่อมโยงกับบริบทอาเซียน
อาเซียนเพื่อหาโจทย์วิจัยที่แม้จริงเพื่อนามา
รวมถึงการสนับสนุนให้ทาวิจัยเกี่ยวกับ บูรณาการกับการเรียนการสอน
อาเซียนมากขึ้น
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จากกลยุทธ์ และกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น สามารถนามากาหนดกลยุทธ์เชิง
ปฏิบัติการการสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตภายใต้กรอบการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC) ซึ่งแบ่งออกเป็น
2 กิ จ กรรม คื อ กิ จ กรรมสนั บ สนุ น หรื อ งานทั่ ว ไปของหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
(Support Activities) และกิจกรรมหลักหรือพันธกิจของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(Primary Activities) กับแนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) ซึ่งแบ่งออกเป็น
4 มุมมอง คือ มุมมองด้านและผลตอบแทนต่อสังคม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย) มุมมองด้านผู้รับบริการ
(ผู้เรียน) มุมมองด้านกระบวนการ และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
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จากกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แสดงรายละเอียดให้มีความชัดเจน และ
เกิดความเชื่อมโยง ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balance Scorecard) และแนวคิดห่วง
โซ่คุณค่า (Value Chain) ดังนี้
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ส่ว นที่ 3 ผลการวิเ คราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน และสภาพแวดล้ อ มภายนอกของหลั กสู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก
1. สภาพแวดล้อมภายใน
การจาแนกจุดแข็ง (S – Strengths) และจุดอ่อน (W - Weakness) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อม
ภายในของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก แสดงได้ดังนี้
จุดแข็ง (S: Strengths)
11. เป็ น หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ระดั บปริญ ญาเอกของสถาบัน อุด มศึ กษาของ
เอกชนที่เปิดขึ้นเป็นหลักสูตรแรก (S1)
12. ผู้บริหารหลักสูตรมีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคม (S9)
13. อาจารย์มีการบูรณาการกิจกรรมเพื่อสังคมเข้ากับการเรียนการสอน และการวิ จัย
(S4)
14. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ (S5)
15. ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่ามีการสนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพใน
หลักสูตร และมีกิจกรรมร่วมกัน (S8)
16. ระบบสารสนเทศมีความรวดเร็ว เที่ยงตรง และทันสมัยอันเป็นประโยขน์ต่อผู้เรียน
ในหลักสูตร รปด. (S6)
17. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบถ้วน (S2)
18. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เข้ากับการเรียนการสอน และการวิจัย (S10)
19. มีการจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
(S3)
20. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ (S7)
จุดอ่อน (W - Weaknesses)
5. อาจารย์ในหลักสูตรยังมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคมไม่มากเท่าที่ควร (W3)
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6. อาจารย์ในหลักสูตรยังมีการนาผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการไม่มากเท่าที่ควร (W4)
7. ในหลักสูตรยังมีร ายวิชาที่ส่ งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้ว ยตนเองหรือจากการทาวิจัย
ไม่มากเท่าที่ควร (W1)
8. ยังมีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนไม่มากเท่าที่ควร (W2)
2. สภาพแวดล้อมภายนอก
การจาแนก โอกาส (O - Opportunities) และ อุปสรรค (T - Threats) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อม
ภายนอกของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก แสดงได้ดังนี้
โอกาส (O - Opportunities)
5. เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีอัตลักษณ์ซึ่งมีลักษณะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีสังคมเพื่อ
ช่วยพัฒนาสังคมจนเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป (O1)
6. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาจะช่ว ยกระตุ้นให้ ห ลั กสู ตร รปด. ได้พัฒ นา
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (O4)
7. นโยบายของรัฐเน้นการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเป็นโอกาสที่ดีที่หลักสูตรจะผลิตดุษฎีบัณฑิตเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว (O2)
8. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ข องไทยช่ ว งที่ ผ่ า นมั ก มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
แบบสหวิ ท ยาการเพื่ อ พั ฒ นาประเทศได้ ค รบทุ ก มิ ติ ข องการพั ฒ นาซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ (O3)
อุปสรรค (T - Threats)
4. ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้ง
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน (T1)
5. นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมักยังขาดประสิ ทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษที่จะพร้อม
ศึกษาในหลักสูตร (T3)
6. บริบทอาเซียนทาให้หลักสูตร รปด. อาจปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (T2)
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ทางเลื อ กกลยุ ท ธ์ ใ นระดั บ หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก
(Business Strategy Unit)
จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ของการวิเคราะห์กลยุทธ์ การสร้างคุณค่าสาหรับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริก พบว่าอยู่ในตาแหน่ง SO Strategies
ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากที่สุด เพราะประกอบไปด้วยโอกาสจากปัจจัยภายนอก และจุดแข็ง
ของหลั ก สู ตร ด้ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิจั ย จึ ง น าผลการวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า วมาท าการกาหนดกลยุท ธ์ ใ นระดั บ
หลักสูตรเป็นลาดับแรก โดย กลยุทธ์ ST เป็นลาดับที่สอง กลยุทธ์ WO เป็นลาดับที่สาม และ กลยุทธ์
WT เป็นลาดับสุดท้าย ได้ดังต่อไปนี้
ลาดับ
กลยุทธ์
กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
1 พัฒนาหลักสูตร รปด.โดยมุ่งเน้นที่
1. ส่งเสริมให้ผู้สอนมุ่งเน้นการทาวิจัยและการ
แนวคิดเทคโนโลยีเชิงสังคมเพื่อส่งเสริม สอนที่เชื่อมโยงแนวคิดเทคโนโลยีทางสังคม
ความเข้มแข็งทางวิชาการ และสังคม
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมุ่งเน้นการทาวิจัยที่
ควบคู่กัน
เชื่อมโยงแนวคิดเทคโนโลยีทางสังคม
2 การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ 1. การจัดสัมมนาและการประชุมกลุ่มระหว่าง
ชุมชน ท้องถิ่นโดยการสนับสนุนจาก
ศิษย์เก่ากับชุมชนเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้
เครือข่ายศิษย์เก่าในหลักสูตร รปด.
ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
2. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าหลักสูตร รปม.เพื่อ
พัฒนาสังคมขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ติดต่อและร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน
3 การพัฒนาระบบการให้บริการด้าน
1. สร้างเว๊ปไซด์ และเฟสบุ๊คที่สะดวกและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนการ ทันสมัยต่อการเข้าถึงในเนื้อหาสาระและช่อง
สอนโดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่ง
ทางการเข้าถึงระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
อานวยความสะดวก
2. จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารขึ้นภายใน
หลักสูตร รปด.เพื่อเป็นที่รวมองค์ความรู้และ
เป็นจุดบริการให้คาปรึกษาแก่ชุมชน ท้องถิ่น
และบุคคลที่สนใจทั่วไป
4 การพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสห
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนลงพื้นที่วิจัยโดยใช้องค์
สาขาวิชาโดยบูรณาการองค์ความรู้จาก ความรู้ที่หลาหลายสาขาวิชามาช่วยกาหนด
ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า ชุมชนและ
โจทย์วิจัยที่แท้จริงเพื่อนามาบูรณาการกับการ
และท้องถิ่น
เรียนการสอน
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5 การส่งเสริมการจัดบริการด้านกายภาพ
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องการ
บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียน รวมถึงท้องถิ่นและชุมชน
ภายนอก
6 การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในอาเซียนเพื่อการเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ
7 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการให้บริการ
ด้านส่งเสริมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ
การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอน
8 การพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประชาคมอาเซียนและ
ประเทศ รวมถึงการปฏิรูประบบราชการ

9

เพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาโดยขอความร่วมมือหน่วยงาน
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมมาช่วยให้เกิด
การพัฒนาวิชาการควบคู่กับ
ประสบการณ์ตรง
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สร้างเว๊ปไซด์หรือ Blog เพื่อเป็นเหมือน
ฐานข้อมูลมูล เช่น บทเรียนในหลักสูตร โจทย์
วิจัยต่างๆ แหล่งเผยแพร่ในการวิจัย และอื่นๆ
รวมถึงการสามารถเข้าถึงข้อมูลของชุมชนและ
ท้องถิ่นด้วย
1. ส่งเสริมการดูงานของมหาวิทยาลัยในอาเซียน
พ้อมกับทาวิจัยควบคู่โดยนาข้อมูลที่ได้จากการดู
งานมาวิเคราะห์
2. ส่งเสริมการดูงานการบริหารพัฒนาหลักสูตร
รปด. ในมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอาเซียน
1. จัดระบบ E-Learning เพื่อฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนและผู้สอน
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนและ
ทาวิจัยเป็นภาคภาษาอังกฤษ
1. สนับสนุนให้ผู้สอนได้มีโอกาสไปดูงานหรือไป
สารวจประเทศอาเซียนด้านการบริหารภาครัฐ
แล้วนาสิ่งที่ได้มาปรับปรุงเป็นกรณีศึกษาในแต่
ละวิชาของหลักสูตร
2. สนับสนุนให้ผู้สอนได้มีโอกาสไปดูงาน
หน่วยงานราชการที่ได้2มาตรฐานและ
คุณภาพสูงด้านการบริหารภาครัฐแล้วนาสิ่งที่
ได้มาปรับปรุงเป็นกรณีศึกษาในแต่ละวิชาของ
หลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรด้วยการเน้นภาคปฏิบัติ
ควบคู่กับแนวคิดทฤษฎีโดยผู้สอนกาหนดให้
ผู้เรียนลงพื้นที่ทาการศึกษาสภาพปัญหาในพื้นที่
จริงแล้วนาผลมาประยุกต์กับการพัฒนาความรู้
ของผู้เรียนด้วยตนเอง
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10 เน้นการนาผลการประเมินการบริการ
วิชาการแก่สังคมของอาจารย์ผู้สอนไปสู่
การปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
11 เสริมทักษะความรู้การบริหารงานใน
บริบทอาเซียนให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร
ให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
12

กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ
นาผลการไปบริการวิชาการภายนอกของผู้สอน
เช่นไปให้คาปรึกษา หรือเป็นวิทยากรอบรม
สัมมนามาปรับเข้าสู่บทเรียน

1. ส่งเสริมการดูงานด้านการบริหารในอาเซียน
แบบทาวิจัยควบคู่โดยนาข้อมูลที่ได้จากการดู
งานมาวิเคราะห์
2. ส่งเสริมการดูงานการบริหารพัฒนาหลักสูตร
รปด. ในประเทศกลุ่มอาเซียน
พัฒนาศักยภาพและชื่อเสียงอาจารย์
ส่งเสริมให้ผู้สอนในหลักสูตรออกไปบริการ
ผู้สอนโดยการสนับสนุนให้ออกไปบริการ วิชาการด้วย
วิชาการแก่ภายนอกแล้วนาประสบการณ์ การเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงาน
กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนใน
ต่างๆ
หลักสูตร

จากกลยุทธ์ และกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น สามารถนามากาหนดกลยุทธ์เชิง
ปฏิบัติการการสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกริกภายใต้
กรอบการสังเคราะห์แนวคิดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain: VC) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมสนับสนุนหรืองานทั่วไปของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Support Activities)
และกิจกรรมหลักหรือพันธกิจของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Primary Activities) กับ
แนวคิ ดดั ชนี ชี้ วั ดแบบสมดุ ล (Balanced Scorecard: BSC) ซึ่ งแบ่ งออกเป็ น 4 มุ มมอง
คือ มุมมองด้านและผลตอบแทนต่อสังคม (ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย) มุมมองด้านผู้รับบริการ (ผู้เรีย น)
มุมมองด้านกระบวนการ และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
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จากกลยุทธ์การสร้างคุณค่าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เกริก โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แสดงรายละเอียดให้มีความชัดเจน และเกิดความ
เชื่อมโยง ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดดัชนีชี้วัดแบบสมดุล (Balance Scorecard) และแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า
(Value Chain) ดังนี้

430

431
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นายกฤษณะ บุหลัน เกิดวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2519 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สาเร็จ
การศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาเร็จ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก และ รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยแอททิเนโอ (Ateneo University) ประเทศฟิลิปปินส์ และเข้าศึกษา
ระดับดุษฎีบัณฑิตที่สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้ นาทาง
การศึกษา ในปีการศึกษา 2553 ปัจจุบันดารงตาแหน่งเป็นรองผู้อานวยการศูนย์สานสัมพันธ์จับคู่
ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ คณะสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ย าลั ย
เกษตรศาสตร์

