แบบรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ประจำปการศึกษา 2562
ชื่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
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-------------------------------------จำนวนรายวิชาที่ทวนสอบ
ภาค
รายวิชาที่เปดสอน
การศึกษา/
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/จำนวนหนวยกิต
ป
การศึกษา
1/2562 ๖๐๘ ๑๐๑ พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร
๖๐๘ ๑๐๔ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
๖๐๘ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
รวม

๓

รายวิชา

รายวิชาที่ทวนสอบ
๖๐๘ ๑๐๑ พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร
๖๐๘ ๑๐๔ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
๖๐๘ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
รวม
๓
รายวิชา
รอยละของรายวิชา 100 ที่มีการทวนสอบ

วิธีการทวนสอบ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไดกำหนดวิธีการทวนสอบในแตละดานตาม TQF ๕ ดานของ
แตละรายวิชา ดังนี้
1. วิธีทวนสอบดานคุณธรรม จริยธรรม ใชวิธีการสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง และการประเมิน
โดยเพื่อนรวมชั้นเรียน
2. วิธี ทวนสอบดานความรู ใช วิธีการสอบขอเขีย นและสอบปากเปล า รวมถึงการเขี ยนรายงานและ
นำเสนอดวยวาจา
3. วิธีทวนสอบดานทักษะทางปญญา ใชวิธีการสอบขอเขียน การสอบปากเปลา การสอบปฏิบัติการ
เขียนรายงาน การวิจัยและนำเสนอดวยวาจา
4. วิธีทวนสอบดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ใชวิธีการสังเกตพฤติกรรม
การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียน

5. วิธีทวนสอบดานทั กษะการวิเคราะห เชิงตั วเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีส ารสนเทศ ใช
วิธีการสอบขอเขียน การสอบปากเปลา และการสอบปฏิบัติ
ผลการทวนสอบ
จากการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารศึ ก ษารายวิ ช าทั้ ง ๓ รายวิ ช าที่ เป ด สอนในภาคการศึ ก ษาที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๖2 ซึ่งเปนการทวนสอบรอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่เปดสอนสามารถสรุปผลการทวนสอบไดดังนี้
1. ผลการทวนสอบดานคุณธรรม จริยธรรม ดวยวิธีการสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง และการ
ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียน พบวา นิสิตรอยละ 9๓ มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ซื่อสัตยและมีระเบียบวินัย
ในการศึกษาเปนอยางดี สวนที่เหลือนั้นที่มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการทวนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเปนเพราะ
ปจจัยเหตุหลายอยางที่ไมสามารถมารวมกิจกรรมหรือทำตามที่อาจารยประจำหลักสูตรมอบหมายได เชน การ
เดินทาง และภารกิจที่ไมสามารถหลักเลี่ยงได
2. ผลการทวนสอบดานความรู ดวยใชวิธีการสอบขอเขียนและสอบปากเปลา รวมถึงการเขียนรายงาน
และนำเสนอดวยวาจา พบวา นิสิตในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีความรูระดับหนึ่ง กลาวคือ จาก
การทวนสอบดวยวิธีการสอบขอเขียนและการเรียนรายงานนั้น พบวารอยละ 87 นิสิตมีความรูในภาคทฤษฎีใน
รายวิช าที่ ทำการเรีย นการสอน ซึ่งแตกต างจาการทวนสอบด วยการสอบปากเปลาและการนำเสนอด วยวาจา
เพราะการทวนแบบที่สองนี้จะพบวา นิสิตไมสามารถตอบคำถามและนำเสนอในเรื่องที่อาจารยประจำรายวิชาหรือ
คณะกรรมการทวนสอบถามได จึงสามารถสรุปไดวานิสิตในหลักสูตรยังตองศึกษาในภาคทฤษฎีเพื่อเพิ่มเติมองค
ความรูอีกระดับหนึ่ง
3. ผลการทวนสอบด า นทั ก ษะทางป ญ ญา ด ว ยวิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น การสอบปากเปล า การสอบ
ปฏิบัติการเขียนรายงาน การวิจัยและนำเสนอดวยวาจา พบวา นิสิตในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มีความรูระดับหนึ่ง กลาวคือ จากการทวนสอบดวยวิธีการสอบขอเขียนและการเรียนรายงานนั้น พบวารอยละ 85
นิสิตมีความรูในภาคทฤษฎีในรายวิชาที่ทำการเรียนการสอน ซึ่งแตกตางจาการทวนสอบดวยการสอบปากเปลา
และการนำเสนอดวยวาจา เพราะการทวนแบบที่สองนี้จะพบวา นิสิตไมสามารถตอบคำถามและนำเสนอในเรื่องที่
อาจารยประจำรายวิชาหรือคณะกรรมการทวนสอบถามได จึงสามารถสรุปไดวานิสิตในหลักสูตรยังตองศึกษาใน
ภาคทฤษฎีเพื่อเพิ่มเติมองคความรูอีกระดับหนึ่ง
4. ผลการทวนสอบด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธร ะหวางบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ ด ว ยวิ ธี ก ารสั งเกต
พฤติกรรม การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียน พบวา นิสิตรอยละ 92 มีความรับผิดชอบ
ตรงตอเวลา ซื่อสัตยและมีระเบียบวินัยในการศึกษาเปนอยางดี สวนที่เหลือนั้นที่มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการ
ทวนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมเปนเพราะปจจัยเหตุหลายอยางที่ไมสามารถมารวมกิจกรรมหรือทำตามที่อาจารย
ประจำหลักสูตรมอบหมายได เชน การเดินทาง และภารกิจที่ไมสามารถหลักเลี่ยงได
5. ผลการทวนสอบดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวย
วิ ธี ก ารสอบข อ เขี ย น การสอบปากเปล า และการสอบปฏิ บั ติ พบว า นิ สิ ต ในหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต มีความรูระดั บหนึ่ ง กลาวคือ จากการทวนสอบดวยวิธีการสอบข อเขียนและการเรีย นรายงานนั้ น
พบวารอยละ 87 นิสิตมีความรูในภาคทฤษฎีในรายวิชาที่ทำการเรียนการสอน ซึ่งแตกตางจากการทวนสอบดวย
การสอบปากเปลาและการนำเสนอดวยวาจา เพราะการทวนแบบที่สองนี้จะพบวา นิสิตไมสามารถตอบคำถามและ

นำเสนอในเรื่องที่อาจารยประจำรายวิชาหรือคณะกรรมการทวนสอบถามได จึงสามารถสรุปไดวานิสิตในหลักสูตร
ยังตองศึกษาในภาคทฤษฎีเพื่อเพิ่มเติมองคความรูอีกระดับหนึ่ง
ขอเสนอแนะ
จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีขอเสนอแนะที่ตอง
เพิ่มเติมดังนี้
1. อาจารยประจำหลักสูตรควรจัดอบรมพิเศษใหกับนิสิตในการใชทักษะดานตาง ๆ
2. อาจารย ประจำหลักสูตรควรสอนเนนใหนิสิตไดเข าใจและมี ความรูแตกฉานในองคความรูดานรัฐ
ประศาสนศาสตร
3. อาจารยประจำหลักสูตรควรมีการทวนสอบทุกภาคการศึกษาเพื่อหาขอปรับปรุงแกไขในกระบวนการ
เรียนการสอนเพื่อใหนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรเกิดทักษะและมีความรูความเขาใจในศาสตรสาขาวิชาที่ศึกษาอยาง
ถองแท

(รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง)
ประธานกรรมการทวนสอบ
(ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

(ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา)
กรรมการทวนสอบ

(ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี)
กรรมการทวนสอบ

(ผศ.อนุวัต กระสังข)
กรรมการและเลขานุการทวนสอบ

