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สารบัญ 
  หน้า 

แบบรับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 4 
หมวดที่   

1 ข้อมูลทั่วไป 10 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 13 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 13 
2 อาจารย์ 16 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์ 16 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 16 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 23 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 28 
3 นักศึกษาและบัณฑติ 30 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 31 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ            31 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 32 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 33 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การรับนักศึกษา 33 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 36 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 41 
4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 43 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 46 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร 46 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและการจัดการเรียนการสอน 52 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 54 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 64 
5 การบริหารหลักสูตร 67 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 67 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 67 
6 ข้อคิดเห็น 76 
7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 77 
8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 77 
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แบบรับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 25 

มิถุนายน 2563 โดยได้ท าการวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องและ

ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รวมทั้งสัมภาษณ์ตัวแทน

นักศึกษา ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนศิษย์เก่า จึงขอรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ฉบับ

นี้ทุกประการ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมนิเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1 1 ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2  2 3.55 ระดับคณุภาพด ี
องค์ประกอบท่ี 3  3 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  3 3.92 ระดับคณุภาพด ี
องค์ประกอบท่ี 5  4 3.50 ระดับคณุภาพด ี
องค์ประกอบท่ี 6 1 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 3.45 ระดับคณุภาพด ี

 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และการท าวิจัย 

2. ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และเป็นพี่เลี้ยงศิษย์ปัจจุบัน 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. ควรส่งเสริมคณาจารย์ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ และผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ในฐานวารสารไม่ต่ ากว่า TCI กลุ่ม  1  

2. ควรจัดท าระบบและกลไกการด าเนินงานที่ชัดเจนในระดับหลักสูตร 

3. ควรมีฐานข้อมูลที่นักศึกษาสามารถค้นคว้า และแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมในฐานข้อมูลระดับสากล 
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วิธีการประเมิน 
1. การวางแผนและการประเมิน 

 (1) การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา โดยก าหนดวันประเมิน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.
2563 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพ่ือร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ก าหนด
ประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้
คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ 

 (2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษ าภายในระดับหลักสูตรประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ า เพ่ือแนะน าคณะกรรมการตรวจประเมินแจ้งวัตถุประสงค์
การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
  (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ  
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของตัวบ่งชี้ 
  (4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน  และการด าเนินกิจกรรมการ
เรียน การสอน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผลการ
ประเมิน 

 (3) การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
  (1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจาแก่ผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาส
ให้หลักสูตรได้ชี้แจง ท าความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
  (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน และประสานกับ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง หลังจากนั้น
คณะกรรมการผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอ
ไปยังหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงาน
การประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 
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 2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เป็นผล
การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการประกันคุณภาพ (2) 
การน าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และ (3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อท่ีประชุมของบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
 ทั้งนี้เกณฑ์การตัดสินผลเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน บรรล ุ ผ่าน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.50 
ระดับ 

 
ค่าเฉลี่ย 4.60 

บรรล ุ 4.60 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) 
ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 
30 

0.6 

X 100 = 20 % 

ไม่บรรล ุ 2.5 คะแนน 

3 

........... 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 3.55  คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสรมิ
และพัฒนานักศึกษา 

3 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ
3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิด
กับนักศึกษา 

3 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ
3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3  คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย ์

4 ระดับ 
4 คะแนน 

บรรล ุ
4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 

 
รวม 3.81 คะแนน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญา
เอก 

80% 
 

3 X 
100 = 100% 

บรรล ุ
5 คะแนน 

3  

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

60% 
 

1 
X 100 = 33.33% 

บรรล ุ

2.08 คะแนน 
3 

ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

30% 
 

1 
X 100 = 33.33% 

บรรล ุ
4.17 คะแนน 

3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิดกับ
อาจารย์ 

4 ระดับ 
 

4 ระดับ 
บรรล ุ

4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 3.92 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

3 ระดับ 3 ระดับ บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 ระดับ 3 ระดับ บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมิน
ผู้เรยีน 

3 ระดับ 3 ระดับ บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 
100 

8 ข้อ X 100 = 88.89% บรรล ุ 5 คะแนน 
9 ข้อ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 3.50 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

3 ระดับ 3 ระดับ บรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 3 คะแนน 

 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 
คะแน
นผ่าน 

จ านว
นตัว
บ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน 
 

 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
-6

 

2 - - 4 3.55 ระดับคุณภาพดี 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 - 6 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 3.99 4 4 3.92 ระดับคุณภาพดี 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

4 - 9 4 3.50 ระดับคุณภาพดี 

องค์ประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 - 3 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
รวม 13 3.99 22 15   
ผลการประเมิน     3.45 ระดับคุณภาพด ี

 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2-6   
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย            3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง      4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร 25501421111409 

1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ รับนักศึกษาจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรปรับปรุงต่อเนื่องจากการ
เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 และปรับปรุงในปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 
2560 โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตร ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2560 และรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยมีผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ดร.
พนารัตน์ เดชกุลทอง ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ และ รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์  ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 15 
คน โดยมีก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชาซึ่งการด าเนินงานภายใต้ระเบี ยบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไป
ตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาเพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
ติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตรมีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน  5 
คน จึงสรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมคณาจารย์ในการผลิตผลงานทางวิชาการและ

ตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ โดยการสร้างเสริมขวัญก าลังใจ ให้ความรู้ในการ

จัดท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

หลักสตูรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์

เผยแพร่ เพื่อใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอย่าง

ต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาได้ตีพิมพ์

ผลงานหรือบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่มีระดับ

คุณภาพทางวิชาการ โดยเป็นวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 

และ 2 ซึ่งมีค่าน้ าหนักท่ีสูงขึ้น 

หลักสตูรประชาสมัพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

ตีพิมพ์ผลงานหรือบทความวิจยัในวารสารทางวิชาการมากข้ึน 

3. ควรเพิ่มเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือหรือต าราทางด้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

หลักสตูรได้จดัหาหนังสือหรือต าราทางด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส าหรับใช้ประกอบในการเรียนการสอนมากขึ้น 
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3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชุดที่ระบุใน มคอ.2 ปัจจุบนั หมายเหตุ* กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
(ระบุครั้งที่/วันท่ีผ่านสภามหาวิทยาลัย) 

1. ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง 1. ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง  
2. ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ 2. ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ  
3. รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ ์ 3. รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ ์  

 
 3.2 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง อาจารย ์ ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย พ.ศ. 2552 
2. ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ อาจารย ์ ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย พ.ศ. 2554 
3. รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์ รอง 

ศาสตราจารย ์
ปร.ด.สังคมวิทยา 
 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

พ.ศ. 2554 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ผลงานทางวิขาการ ปี พ.ศ. 
1. ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง แนวทางการพัฒนากระบวนการสบืทอดภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านชุมชนบ้านไท

ราม ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ
2562 

2. ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ แนวทางการจัดสวัสดิการหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2561 

3. รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์ การพัฒนาศักยภาพการท างานเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผูสู้งอายุใน

จังหวัดชัยภูม ิ

2562 

 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ชุดทีร่ะบุใน มคอ.2 ปัจจุบนั หมายเหตุ *กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย) 
1. ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง 1. ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง  
2. ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ 2. ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ  
3. รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ ์ 3. รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ ์  
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4.2 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สถาบันการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง อาจารย ์ ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย พ.ศ. 2552 
2. ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ อาจารย ์ ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย พ.ศ. 2554 
3. รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์ รอง

ศาสตราจารย ์
ปร.ด.สังคมวิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2554 

 
4.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 
    ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ ปี พ.ศ. 

1. ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง แนวทางการพัฒนากระบวนการสบืทอดภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านชุมชน
บ้านไทราม ต าบลนาเสยีว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

2562 

2. ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ แนวทางการจัดสวัสดิการหอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2561 

3. รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์ การพัฒนาศักยภาพการท างานเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่ม

ผู้สูงอายุในจังหวัดชัยภมู ิ

2562 

 
5. อาจารย์ผู้สอน  
 5.1 อาจารย์ประจ า 

1) ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง 
2) ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ 
3) รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์ 
4) ผศ.ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์  
5) ดร.วารนันท์ นิติศักดิ์  
6) ผศ.ดร.เทิดศักดิ์ สุพันดี 

5.2 อาจารย์พิเศษ 
 ไมม่ี 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ห้อง 2402 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 
 
 
 



13 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
 

[ / ] อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร(ชุดปัจจุบัน) เป็นไป
ตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 3 คน)  

[   ] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
เนื่องจาก ระบุสาเหตุ................ 

/  ตามเอกสาร 
1.1-1 มคอ.2 
1.2-2 สมอ.08 

 
2. คุณสมบตัิของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 

[ / ] อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร และมีผลงานย้อน
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายงานในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
[   ] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร...........คน  
มีคุณวุฒิหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
[   ] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร...........คน  
ไม่มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายงานในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

/  ตามเอกสาร 
1.1-1 มคอ.2 
 
 

3. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

[ / ] อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีผลงานย้อนทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายงานในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
[   ] อาจารย์ประจ าหลักสูตร...........คน มีคุณวุฒิหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร  
[   ] อาจารย์ประจ าหลักสูตร...........คน ไม่มีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายงานในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

/  ตามเอกสาร 
1.1-1 มคอ.2 

4. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอน 
 

อาจารย์ประจ า 
[ / ] อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์  
[   ] อาจารย์ประจ ามีคณุวุฒิไม่เป็นไปตามเกณฑ์  
อาจารย์พิเศษ 
[   ] อาจารย์พิเศษมีคณุวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์  
[   ] อาจารย์พิเศษมีคณุวุฒิไม่เป็นไปตามเกณฑ์  

/  - ค าสั่งแต่งตั้งอาจารยผ์ู้สอน 
- รายนามอาจารย์ผูส้อน หน้า 5 

5. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก

[ / ] เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์หลักและเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ มีท้ังหมด3 คน และ
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี ้

/  -มคอ.2 
-ค าร้องแต่งตั้งที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 
 

     1) ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง 
     2) ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ 
     3) รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ ์
[   ] อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ เนื่องจาก 
ระบุ.............................. 

-ค าสั่งแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

6. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 
 
 

อาจารย์ประจ า 
[ / ] อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์  
     1) ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง 
     2) ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ 
     3) รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ ์
[   ] อาจารย์ประจ ามคีุณวุฒิไม่เปน็ไปตามเกณฑ์  
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
[   ] ผู้ทรงคุณวุฒิมีคณุวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์  
[   ] ผู้ทรงคุณวุฒิมีคณุวุฒิไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์  
เนื่องจาก ระบุ.............................. 

/  -ไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 

7. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ ์
 

[ / ] อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์มทีั้งหมด 4 คน และ
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี ้
     1) ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง 
     2) ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ 
     3) รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ ์
     4) ผศ.ดร.ธนกฤต ทุรสิิทธ์ิ 
[   ] อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ 
เนื่องจาก ระบุ.............................. 

/  -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ์

8. การตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

[ /  ] การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด  
ดังนี้  

1. พรจิตต์  มีสิทธิ์  
2. พัชรี  ศรีศักดิ์วิชัย 
3. สิริภาวดี  ด ารงพันธ์ 
[   ] การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เนื่องจาก  ระบุ
.............................. 

/  -บทความตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษา
จ านวน 3 คน 
-วารสารรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขัยภูมิ ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 เดือน
มกราคมคม-มิถุนายน 2562 
 

9. ภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา

[ / ] ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 

/  -ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ ์
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 
 

ชื่อ-สกุล อาจารย ์

จ านวนนกัศึกษา 
ในความดูแล (คน) 

ป.โท ป.เอก 
Thesis IS Thesis 

ดร.พนารตัน์ เดช
กุลทอง 

1   

ดร.กรรณวิษณ์ 
ช่วยอุปการ 

2   

รศ.ดร.สุนทร 
ปัญญะพงษ ์

-   

ผศ.ดร.ประมุข 
ศรีชัยวงษ์ 

1   

 [   ] ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
เนื่องจาก ระบุ......... 

1) นางพรจิตต์ มีสิทธ์ิ 
2) นางสาวพัชรรี ศรีศักดิ์วิชัย 
3) นางสิริภาวดี ด ารงพันธ์ 
4) นางรุจาภา มุ่งวิชา 
 

10. การปรับปรุง
หลักสตูรตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ระดับบณัฑติศึกษา) 

[ / ] เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2560 (ปรับปรุงไม่
เกิน 5 ปี) 
[   ] ไม่มีการปรับปรุงหลักสตูร เนือ่งจาก ระบุ
.............................. 

/  -มคอ.2 
  

 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน     ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

    ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

บรรล ุ

หมายเหตุ : หากไม่ผา่นเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ไดม้าตรฐาน และผลเป็น “ไมผ่่าน” คะแนนเป็นศูนย ์

 
 
 
 
 
 



16 

หมวดที ่2 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

หมายเหตุ** การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น 
ผลการด าเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีกระบวนการด าเนินงานระบบการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการส่งเสริมให้
มีความรู้ ทักษะ อย่างน้อยคนละ 1 รายการ
และความก้าวหน้าในวิชาชีพมากขึ้น 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

1) มีกระบวนการการ ขั้นตอนวิธีการ และกลไก ดังแผนผังระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตรแนบ
ท้าย ประกอบด้วยกระบวนการทั้งสิ้น 7 ข้ันตอนดังนี้ 

     - ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพส ารวจ/วิเคราะห์อัตราก าลัง 5 ปี 
     - คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาการก าหนดอัตราก าลังในแต่ละสาขาวิชา 

- อาจารย์เพียงพอต่อการวางแผนอัตราก าลังประจ าในแต่ละหลักสูตร 
     - กรณีอาจารย์ลาออกยังคงอัตราว่าง เพ่ือสรรหาอาจารย์ใหม่ทดแทนอัตราว่างและรับเข้าตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่ก าหนด (ในรอบปี 2562 ไม่มีอาจารย์ใหม่) 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
- น ารายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
- ส ารวจความพึงพอใจอาจารยป์ระจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสตูร 

  2) คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรได้ประชุมทบทวนผลการประเมินกระบวนการและข้อเสนอแนะการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรในปีท่ีผา่นมา พบว่า หลักสตูรผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและน าเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยใช้เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา 2558 มีอาจารย์
ประจ าหลักสตูรจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 1) อาจารย์ ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง 2) อาจารย์ ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุป
การ และ 3) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์ ทั้งนี้เป็นไปตามสัดส่วนของอาจารย์และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  

 หลักสูตรฯ วิเคราะห์จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานก ากับหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2562 โดยไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ 

 หลักสูตรฯ พิจารณาคัดสรรอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการคัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิมเติมจาก
ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดังนี้ (หลักสูตรวางระบบและกลไก เป็นแนวปฏิบัติที่ดี) 

- มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ มตี าแหน่งทางวิชาการ (พิจารณาล าดับต้น) 
- มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ 
- มีความมุ่งมั่นในการบริหารหลักสูตร 
- มีความเป็นผู้น า และความสามารถท างานเป็นทีม 

 หลักสูตรฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการ ดังนี้ (C)   
การทบทวนหลังปฏิบตัิกิจกรรม พบว่า 

 ในภาคการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านอยู่ครบจึงไม่มีการพิจารณารับอาจารย์
เพ่ิม เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มภาระแก่มหาวิทยาลัย 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
          กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แต่หลักสูตรฯ ได้มีการทบทวน
ระบบกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่พบว่า ในการก าหนดแนวทางในการพิจารณาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรยังขาดคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการท าวิจัยและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
องค์ประกอบที่สามารถช่วยพัฒนาหลักสูตรฯ ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการต่อไป 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

ผลจากการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามระบบและกลไกของหลักสตูรฯ และคณะรัฐศาสตร์ นอกจากน้ีอาจารย์
ประจ าหลักสตูร ทุกคนท่ีเป็นกรรมการบรหิารหลักสตูร  โดยมีการประชุมการบริหาร หลักสูตรในแตล่ะภาคการศึกษา 
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรใน
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ กระบวนการบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน (ดังเอกสารหมายเลข 
4.1.3) (ในตัวบ่งช้ี 4.3) ซึ่งผลของการประเมินความพึงพอใจการบรหิารหลักสูตรอยู่ในระดับดมีาก (4.86) 
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- ระบบการบริหารอาจารย์ 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีกระบวนการการด าเนินงานระบบ

การบริหารอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีอัตราการคงอยู่
ร้อยละ 100 และภาระงานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
ภาระงานข้นต่ าตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีอัตราการคง
อยู่ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
1) มีกระบวนการการ ขั้นตอนวิธีการ และกลไก ในปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยกระบวนการทั้งสิน้ 7 ข้ันตอนดังนี้ 
     - ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพส ารวจ/วิเคราะห์อัตราก าลัง มายังหลักสูตรและน าเสนอต่อคณะ 
     - คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาการก าหนดอัตราก าลังในแต่ละหลักสูตร 
     - ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ อาจารย์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพ ด้านการเรยีนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรายงานผลการพัฒนาทักษะ 
     - การอบรมจรรยาบรรณบุคลากร และ   
     - การประเมินการปฏิบัติงาน 
     - แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้บุคลากรรับทราบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
     - ยกย่องบุคลกรดีเด่นด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
     นอกจากน้ีสาขาได้ด าเนินการแบ่งงานกันท างานตามโครงสร้างการบริหารงานของสาขาวิชา ประกอบด้วย ประธาน 
กรรมการและเลขานุการ รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะในการเป็นท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาในหลักสตูรฯ เป็น
ต้น 

อีกท้ังสาขาวิชาได้วางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์
ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหารความเสี่ยง ด้าน
จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา  

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมทบทวนผลการประเมินกระบวนการและข้อเสนอแนะการบริหาร

อาจารย์ โดยได้มีการบริหารงานตามระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ โดยพิจารณาข้อมลูอัตราคงอยู่ คุณวุฒิ หรือ
ต าแหน่งทางวิชาการ หลักสตูรฯ  มีการเสนอแผนการบริหารอาจารย์ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และมหาวิทยาลัยฯ  

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  

1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีความรู้ ทักษะ และความกา้วหน้าในวิชาชีพ 
      2. การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพของตนสูงขึ้น 



19 

      3. การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วย ประธาน กรรมการ และเลขานุการ โดยในวงรอบปี 2562 
นักศึกษาคนสุดท้ายของหลักสูตรได้ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วจึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือให้ค าชี้แนะและให้ค าปรึกษา ทั้งนี้การการมอบหมายภาระหน้าที่ดังกล่าวพิจารณาตาม
ความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์วิจัยของอาจารย์เป็นหลัก 

4. มีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  
5. มีระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน 

 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลักสูตรได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาเป็นไปตามความรู้ ความสามารถของ
อาจารย์แตล่ะคน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านมีความรูค้วามสามารถในการเสนอแนะ ควบคุมและตดิตามการท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นอย่างดี ท้ังนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีภาระงานไมต่่ ากว่าเกณฑภ์าระงานข้ันต่ า
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  

หลักสตูรฯ ไดด้ าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนการบรหิารอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ข้ันตอนการยกย่องและธ ารงรักษาอาจารย์ หลังจากนั้นไดม้ีการประเมินระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์

ตามกระบวนการ PDCA และการจัดการความรู้ (KM)  แล้วน าผลการจัดการความรู้ในกระบวนการบริหารอาจารยม์า
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ และจัดท าแนวปฏิบตัิที่ด ีอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี ้

1. มีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการวางแผนระยะยาว ด้านอัตราก าลังด้านอาจารย์ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมีแผนการบริหารอาจารย์ ประจ าหลักสูตรเพื่อเสนอต่อคณะ 

3. มีระบบและกลไกบริหารก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพ ให้คงอยู่กับหลักสตูร ลด
อัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรประกอบด้วย แผนอัตราก าลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์

ใหม่ แผนธ ารงรักษา แผนการหาต าแหน่งทดแทนกรณลีาไปศึกษาตอ่/เกษียณอายุ อื่นๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
4. ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด หลักสูตร

มีวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนข้อจ ากัดอย่างเป็นระบบ  
5. มีระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
6. มีระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน  

      7. มีระบบการยกย่องและธ ารงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น าผลการปรบัปรุงกระบวนการเข้าที่ประชุมสรปุสร้างแนวปฏบิัติที่ดี ดังนี้  
     จ านวนอาจารย์เพียงพอในการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาใน
ระบบคงเหลือจ านวน 1 คน และได้ด าเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หลักสูตรมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจ านวน 3 คน หลักสูตรจึงสามารถบริหารจัดการในการให้ความรู้  ข้อเสนอแนะ และเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ประจ าในสาขา รวมทั้งนักศึกษาสามารถขอค าชี้แนะเพิ่มเติมจากอาจารย์ใน
หลักสูตรตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักศึกษามีความสนใจในประเด็นเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์ให้มีความ
สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งแนวทางการด าเนินงานดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร และ
กรรมการบริหารคณะ 

 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีกระบวนการการด าเนินงานระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

อาจารย์ในหลักสูตรได้เข้าประชุม/อบรม/
สัมมนาในประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

อาจารย์ทั้งหมดได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพมากข้ึน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

1) มีกระบวนการการ ขั้นตอนวธิีการ และกลไก ดังแผนผังระบบการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
แนบทา้ย ส าหรับในปีการศึกษา 2562 มีกระบวนการทั้งสิ้น 6 ขั้นตอนดังนี ้
     - ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพจัดท าแผนพฒันา อาจารย์และบุคลากร 
     - จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารยป์ระจ าปี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
     - ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในการพัฒนาประชุม/อบรม/สัมมนาในประเทศและตา่งประเทศอย่างน้อย 1 คร้ัง
ต่อปี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
     - ส่งเสริมการยื่นขอต าแหนง่ทางวชิาการ  
     - รายงานผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของ
หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์ เพื่อท าหน้าที่
ในการพัฒนาระบบคณาจารย์สายวิชาการ มีการประชุมร่วมกันระหว่างหลักสูตร คณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะ
รัฐศาสตร์ และ โครงการการน าเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ใน
การประชุมทางวิชาการและการตีพิมพ์วารสารทางวิชาการ 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     1) อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้บัการพัฒนาทางวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามความสนใจ โดย
ได้รับงบประมาณการไปอบรม สมัมนา เพิ่มพูนความรู้จากงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เดิม)  
ซึ่งงบประมาณนี้ผ่านการพิจารณาจากกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์ ในการการไปอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้นี้ 
ได้รับการอนุมัตจิากคณบดีทุกครั้ง  
     2) อาจารย์ที่ไดไ้ปอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้นั้น อีกทั้งได้น าความรู้ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในปรับปรุงการเรียน
การสอน และงานวิจัยต่อไป คณะรัฐศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ได้เสนอโครงการวิจัย

ผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เอกสารประกาศทุนวิจัย  ทาง e-office หรอื email  เป็นต้น นอกจากน้ึคณะรัฐศาสตร์ ยังได้

จัดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อดูแลให้ค าแนะน าด้านการเรยีนการสอน การวจิัยและอื่นๆ ให้กับอาจารย์ใหม่ มรีะบบการประเมิน
อาจารย์ใหม่ โดยคณะกรรมการทีแ่ต่งตั้งโดยงานการเจ้าหน้าที่ ส านกังานอธิการบดี มี ช่วงเวลาในการประเมินตามที่
มหาวิทยาลยัฯ ก าหนดเพื่อต่อสญัญาการท างาน  ซึ่งการประเมินนีจ้ะเป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้อาจารย์ใหม่ต้องมีการ
พัฒนางานต่างๆ ท้ังด้านการเรียนการสอน งานวิจัย รวมถึงงานท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งปกติได้ท าอยู่
แล้ว แต่จะสามารถท าได้ดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนอาจารย์ประจ าก็มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานทุก 6 เดือน เพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือน และอาจารยส์ามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการท างานต่อไป 

หลักสตูรฯ ภายใต้การบริหารงานของคณะรัฐศาสตร์ โดยกรรมการบริหารคณะมีการวางแผนระยะยาวด้าน
อัตราก าลัง การสรรหา การรับและการดูแลรักษา การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการก าหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรชัดเจน มอบหมายภาระหนา้ที่เหมาะสมกับคณุวุฒิ ความรู้ความสามารถ 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลักสูตรฯ ภายใต้คณะรัฐศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ที่ชัดเจน ทั้งนี้ด้านการศึกษาต่อซึ่งใน

ปัจจุบันหลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอก 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 ด้านการ
ส่งเสริมและการพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ส าหรับการท าวิจัยเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัย เพื่อ
พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น  ด้านการอบรม พัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในทางวิชาการให้มากขึ้น 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
       หลักสูตรได้มีการทบทวนกระบวนการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ พบว่า ควรมีการเพิ่มกระบวนการในการจัด

รายวิชาตามความเชี่ยวชาญและเสนอให้กรรมการประจ าหลักสตูรสง่ Road Map การพัฒนาตนเองสู่การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการเพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรสามารถพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อมุ่งสู่การขอผลงานวิชาการที่ชัดเจนมากขึ้น 
จากการด าเนินการสรุปเพิ่มเตมิไดด้ังนี้ 

1. หลักสูตรให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
2.หลักสูตรสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต  
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3. หลักสูตรมีกระตุ้น และก ากับ ติดตาม ส่งเสริมให้อาจารย์ พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง  

4. มีการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ ทั้งในและระหว่างหลักสูตร  
5. มีการส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ (ประเมินจากจ านวนอาจารย์ที่มีการท า

วิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน)  
     6. มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการสง่เสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
     นอกจากน้ีสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาไดส้่งอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมดเข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ ประกอบด้วย 1) โครงการอบรมหัวข้อ “จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์”  2) โครงการอบรม “การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้วยโปรแกรม SPSS AMOS 3) โครงการอบรม “วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตรหรือ
ลิขสิทธิ์ได้” 4) โครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและ
เทคนิคการน าเสนอานเป็นภาษาองักฤษ 5) โครงการอบรมเรื่อง “การใช้โปรแกรม SPSS และการวิเคราะห์ข้อมูลวิจยั
เบื้องต้น” โดยสถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมไิด้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

ผลจากการปรับปรุงกระบวนการและได้ข้อสรุปแนวปฏิบัติที่ดีกล่าวคือ จากการปรับเปลี่ยน
กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ส่งผลให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ในปีการศึกษา 2551 – 2562 อาจารย์ได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรอง
ศาสตราจารย์ 1 ท่านคือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  ปัญญะพงษ์  ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 พ.ค.2561 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

4.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 
4.1-2 แผนปฏิบัติราชการคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 3 คน ได้แก่    
ล าดับ ชื่อ-สกลุ 

1 ดร.พนารตัน์ เดชกุลทอง 

2 ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ 

3 รศ.ดร.สุนทร ปญัญะพงษ์ 

โดยแสดงวิธีการค านวณดังนี้ 
วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
 3 X 100 = ร้อยละ 100 
 3      
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2.1-1 เอกสาร มคอ.02 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.1 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

80 % 
 

ร้อยละ 100  5 คะแนน บรรล ุ
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  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 1 คน ได้แก่    
ล าดับ ชื่อ-สกุล 

1 ดร.พนารตัน์ เดชกุลทอง 

2 ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ 
3 รศ.ดร.สุนทร ปญัญะพงษ์ 

 
วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 1 X 100 = ร้อยละ 33.33  
  3     

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 33.33 X 5 = 2.08 คะแนน 
 80     

เอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.2 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

80 % 
 

ร้อยละ 33.33 2.08 คะแนน บรรล ุ
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 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงาน 
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน  
- มีผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จ านวน 2 เรื่อง  

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1 X 100 = ร้อยละ 53.33  
  3     

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 53.33 x 5 = 5.00 คะแนน 
 40     

 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 

0.40   

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

3 
- บทความวิ จัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบู รณ์ ที่ ตีพิ มพ์ ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00   



26 

ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.00   

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 

6 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20   

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   

9 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80   

10 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   
11 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ    
12 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ    

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.3-1 บทความตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

40 % 
 

ร้อยละ 53.33  5.00 คะแนน บรรล ุ
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปี 2562 

ที ่ ชื่อผู้ผลิตผลงาน ผลงาน TCI ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ ์ ว/ด/ป  ที่ตีพิมพ ์ สถานที่แสดงผลงาน ค่าน้ าหนัก 

1 

ชื่อผู้ผลิตคนที่ 1ผศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์ 
ชื่อผู้ผลิตคนที่ 2 ดร.อัญชลี ชัยศรี 
ชื่อผู้ผลิตคนที่ 3 ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา 

ชื่อผู้ผลิตคนที่ 4 อ.วิทัญญู ข าขัยภูม ิ

ชื่อผู้ผลิตคนที่ 5 อ.วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูม ิ

การพัฒนาศักยภาพการท างานเชิง
เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุใน
จังหวัดชัยภูมิ. 

1 
 
 

 ปีที่ 16 ฉบับที ่2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562) 

2562 
 
 

วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม.  

0.8 
 
 

2 
ชื่อผู้ผลิตคนที่ 1 ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง 
ชื่อผู้ผลิตคนที่ 2 อาจารย์ยภุดี สงวนพงษ์ 
 

แนวทางการพัฒนากระบวนการสืบทอด
ภูมิปัญญาหมอพื้นบา้นชุมชนบ้านไทราม 
ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูม ิ

 

  

2562 
 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏ
กรุงเก่า” วันที ่12-13 ธันวาคม 2562 
ณ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 

0.2 
 
 
 

3 
ชื่อผู้ผลิตคนที่ 1 นางพรจิตต์ มีสิทธิ ์
ชื่อผู้ผลิตคนที่ 2 ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอปุการ 

แนวทางการพัฒนากจิกรรมการ
ท่องเที่ยวเขิงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ญัฮกุ
รบ้านไร่ ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพสถิต 
จังหวัดชัยภูม ิ

  

2562 
 
 
 
 

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏขยัภูมิ.ปีที ่2 ฉบบัที่ 2 เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

0.2 
 
 

4 
ชื่อผู้ผลิตคนที่ 1 นางสาวพัชรี ศรีศักดิ์วชิัย 
ชื่อผู้ผลิตคนที่ 2 ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอปุการ 

 

แนวทางการจัดสวัสดิการพื้นฐาน
ผู้สูงอายุองค์การบริหารสว่นต าบลบา้น
โสก อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิ
 

 

  
2562 

 
 

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏขยัภูมิ.ปีที ่2 ฉบบัที่ 2  เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

0.2 
 

5 
ชื่อผู้ผลิตคนที่ 1 นางสิริภาวด ีด ารงพันธ์ 
ชื่อผู้ผลิตคนที่ 2 ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอปุการ 

 

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิ

  2562 

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏขยัภูมิ.ปีที ่2 ฉบบัที่ 1 เดือน
มกราคมคม-มิถุนายน 2562 

0.2 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรมีผลการด าเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 3 

ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ

สอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดท าแบบส ารวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ดังนี้ 

ล าดับ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
1 ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง 
2 ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ 
3 รศ.ดร.สุนทร ปญัญะพงษ์ รศ.ดร.สุนทร ปญัญะพงษ ์ รศ.ดร.สุนทร ปญัญะพงษ ์

ร้อยละอัตราการคงอยู่ 100 100 100 

 
 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2562 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี 
2558) มกีารคงอยู่ของอาจารย์ประจ า จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตั้งแต่ปี 
2549-2562 ส าหรับในปีการศึกษานี้ไม่ได้เปิดรับอาจารย์เพ่ิม เนื่องจากอัตราส่วนอาจารย์และนักศึกษาเพียงพอ 
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของอาจารย ์
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มีการประชุมคณะกรรมการประจ า

หลักสูตรเพ่ือหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 
ร้อยละ 80 ทุกครั้ง ท าให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน การติดตามการจัดท า มคอ. มีการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็นการด าเนินงานตาม
หน้าที่ การจัดท ามคอ.3 - 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผลการประเมินแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ (คะแนน

เต็ม 5.00) 
1 ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.83 
2 ด้านกระบวนการบริหารหลักสตูร 4.80 
3 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.94 

รวม 4.86 

 



29 

 
ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 

2560 4.82 เพิ่มขึ้น 

2561 4.84 เพิ่มขึ้น 

2562 4.86 เพิ่มขึ้น 

 

ผลการด าเนินงาน  :  

ในการประเมินความพึงพอใจในปีการศึกษา หลักสูตรได้ส่งแบบสอบถามไปยังอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยใน
ปี 2562 อาจารย์ในสาขาวิชาร่วมประเมินความพึงพอใจด้วย เนื่องจากอาจารย์ในสาขาวิชาซึ่งท าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรด้วย ผลการส ารวจปรากฏว่า กรรมการหลักสูตรฯ มี
ระดับความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในระดับคะแนน 4.86 อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ จากผลการประเมินท า
ให้ทราบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้านกระบวนการบริหารหลักสูตรได้คะแนนในระดับ
น้อยกว่าด้านอื่น ๆ จึงควรให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแก้ไขในโอกาสต่อไป 
      สรุปความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในภาพรวมมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2561 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 
4.3-2 แบบสรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
1. ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

   ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
   จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) 

2561 2562 2563 2564 2565 
2561 10 - - - - 
2562 - 17 - - - 
2563 - - - - - 
2564 - - - - - 
2565 - - - - - 
รวม 10 17 - - - 

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
 นักศึกษาเข้าเรียนมีครอบครัวทีต่้องดูแล และรับผิดชอบ ท าใหป้ระสบปัญหาขาดทุนทรัพย์ในการเรียนต่อ บาง

คนหยุดพักการเรียน และหายไปจากระบบ ปัจจุบัน มีจ านวนนกัศึกษาที่ขอทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาประมาณ 5 % ของ
จ านวนนักศึกษาในแต่ละรุ่น 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) ร้อยละ 

2561 3 60 
2562 1 20 
2563 -  
2564 -  
2565 -  

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
     นักศึกษาหลังหมด Course work นักศึกษาได้กลับเข้าท างานที่หน่วยงานหรือส านักงานอันเป็นจุดที่ตั้ง
ของตัวเองแล้ว มุ่งท างานเป็นหลักเพ่ือความก้าวหน้าในการท างาน ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการท า
วิทยานิพนธ์ บางคนต้องหายไปจากระบบเพราะวิถีการท างานและการใช้จ่ายในครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบ และมี
บางคนใกล้ครบเวลาเรียนตามหลักสูตรจึงได้มาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นได้รีบด าเนินการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล จนสอบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ผลการด าเนินงาน 
       ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก  ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตร จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ       
ภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 1 
จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 1 
ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมินเทียบกับจ านวนบณัฑติที่ส าเรจ็การศึกษา 100 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ 4.60 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติ 4.60 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.1-1 แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปี 2562 
2.1-2 แบบสรุปความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปี 2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเฉลี่ย 4.60  4.60 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ผลการด าเนินงาน 
ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิายุทธศาสตร์การพฒันา มีดังนี ้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน 
แหล่งเผยแพร่ 

(ชื่อวารสาร/การประชุมวิชาการ วันเดือน ปีท่ี
ตีพิมพ์) 

ค่าน้ าหนัก 

นางพรจิตต์ มีสิทธิ์ 
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเขิง
วัฒนธรรมชาติพันธุ์ญัฮกุรบ้านไร่ ต าบลบ้าน
ไร่ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏขัยภูมิ.ปีท่ี 2 
ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

0.2 

นางสาวพัชรี ศรีศักดิ์วิชัย แนวทางการจัดสวัสดิการพื้นฐานผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโสก อ าเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏขัยภูมิ.ปีท่ี 2 
ฉบับท่ี 2  เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

0.2 

นางสิริภาวดี ด ารงพันธ์ แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
แบบมีส่วนร่วมในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏขัยภูมิ.ปีท่ี 2 
ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคมคม-มิถุนายน 2562 

0.2 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 0.6 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 3 

วิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
 0.6 x 100 = 20 
  3     
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 20 x 100 = 50 
 40     
รายการหลักฐานอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

2.2-1 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษา 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 2.5 บรรล ุ
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
 
- การรับนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ภาคปกติ 10 คน ภาคพิเศษ 20 คน นักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตร 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาแผนการรับนักศึกษา คุณสมบตัิผู้เข้าศึกษา ทบทวน
ขั้นตอนวิธีการและผลส าเร็จของปีที่ผา่นมา  

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการออกข้อสอบ และคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ เสนอแผนการรับนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  

3. มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติ และ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบข้อเขียน 

4. คณะกรรมการตามค าสัง่ด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสมัภาษณ์ ผู้มีคะแนนรวมผา่นเกณฑ์ร้อยละ 
70 ขึ้นไป ถือว่าสอบคัดเลือกได ้  

5. มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือก  
6. ประเมินกระบวนการรับสมัคร  
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ ผลการด าเนินการ สรุปบทเรียน  

 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาการรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 
1/2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ตามแผนการรับนักศึกษา ได้แก่ ภาคปกติ 10 คน และภาคพิเศษ 20 คน ผลการรับนักศึกษา มีผู้ผ่านการ
คัดเลือกและลงทะเบียนเรียน ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 7 คน 
และไม่มีนักศึกษาภาคพิเศษ  

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ โดยใช้แบบสอบถาม 
พบว่า โดยภาพรวมกระบวนการรับนักศึกษา มีเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.78) ในส่วนรายข้อ 
มีเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน เรียงล าดับคือ 1) คุณภาพของการสอบข้อเขียน ( X = 5.00)          
2) คุณภาพของการสอบสัมภาษณ์ ( X = 4.80) 3) ความโปร่งใสเป็นธรรมในการคัดเลือกนักศึกษา             
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( X = 4.80) อย่างไรก็ตาม นักศึกษาเสนอแนะให้สาขาวิชาแจ้งประกาศรับสมัครทุกช่องทาง และควร
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทาง ออนไลน์มากกว่านี้ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณากระบวนการรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครน้อย
และคณะเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็น
สาขาที่ได้รับความนิยมในตลาดวิชาชีพ จึงมีมติเสนอให้มหาวิทยาลัยขยายเวลารับสมัคร 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดข้ึนเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

มหาวิทยาลัยขยายเวลารับสมัคร และเมื่อสิ้นสุดเวลารับสมัคร ไม่มีผู้สนใจสมัครเพ่ิมแต่อย่างใด 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณา มีมติให้ปรับแผนรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป เป็น
เปิดรับเฉพาะนักศึกษาภาคปกติ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนน้อยกว่าหลักสูตรอื่นในระดับ
เดียวกัน ซึ่งอาจเป็นจุดตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อ 
 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (กรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด) 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาภาคปกติ จ านวน 7 คน นักศึกษามีความพร้อมด้านความรู้
พ้ืนฐานเฉพาะทางก่อนเข้าศึกษา 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ก าหนดการ 
สถานที่ เวลา งบประมาณ รูปแบบกิจกรรม วิธีการและผลส าเร็จของปีที่ผ่านมา และการบูรณาการกิจกรรม  

2. ผู้รับผดิชอบประสานนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่ายทุธศาสตร์การพัฒนา เตรียมความพร้อมกิจกรรม 
3. ผู้รับผดิชอบด าเนินการกิจกรรม สร้างความเข้าใจร่วม ประสานงาน เตรียมเอกสาร เตรียม กิจกรรมรับ

น้องสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์  
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมปรบัปรุงกระบวนการ ผลการด าเนนิการ สรปุบทเรียน  

 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมพิจารณากิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ใน
ปีการศึกษา 2562 เมื่อคราวประชุมครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม 2562 มีมตใิห้จัดท า
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โครงการเชื่อมโยงสายใย รับขวัญน้องใหม่ยุทธศาสตร์ภูมิชัย สดใสฟ้าเหลือง โดยบูรณาการกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือปรับพื้นฐานการเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์นักศึกษาระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง 
มีกิจกรรมการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันบริเวณพ้ืนที่ลานกิจกรรม และมีการแสดงของนักศึกษารุ่นพ่ี
และรุ่นน้อง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องเรียน 2402 อาคารบรรณราช
นครินทร์  

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

การประเมินผลกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า โดย
ภาพรวมกระบวนการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
( X = 4.96) ในส่วนรายข้อ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน เรียงล าดับ คือ 1) ความ
ประทับใจในภาพรวมของกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ( X = 5.00)  2) ความมุ่งม่ันใน 
การเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา( X =5.00) 3) ความรู้ความเข้าใจต่อกิจกรรมภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน
ระดับบัณฑิตศึกษา ( X =5.00) อย่างไรก็ตาม นักศึกษาเสนอแนะให้สาขาวิชาจัดให้มีกิจกรรมได้รู้จักกับ
นักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษาคณะอื่นๆด้วย 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา ตามรายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 มีมติให้ แจ้งนักศึกษาทุกรุ่นเข้าร่วมโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษาถัดไป  

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้ประธานนักศึกษารุ่น 2561 ได้ประสานงานไปยังสมาคมนัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต่อไป 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2562 วันที่24 พฤษภาคม 2562 
3.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 18 กันยายน 2562  
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักศึกษา จ านวน 7 คน 1. นักศึกษามีความประทบัในการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2. เร่งรัดส่งเสริมให้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายในก าหนด 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาระบบและกลไกควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์  

2. ก าหนดกิจกรรมการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์  
3. ประชุมชี้แจงกิจกรรม ก าหนดการ มอบคู่มือ และวิธีการบันทึกการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะ 
4. ด าเนินกิจกรรม และการทบทวนหลังปฏิบัติกิจกรรม 
5. ประชุมประเมินกระบวนการการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ สรุปบทเรียน  

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ฉบับย่อ 

2) นักศึกษาจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับย่อ (Concept proposal) 13 รายการ ตามประเด็นที่
สนใจ  

3) นักศึกษาฝึกการน าเสนอในชั้นเรียน รายวิชาวิทยาการวจิัยยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4) อาจารย์ผู้สอนพิจารณาชื่อเรื่อง และรายละเอียดโครงร่างที่น าเสนอ 
5) นักศึกษาปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามที่อาจารย์ผู้สอนเสนอแนะ  
6) นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
7) นักศึกษาปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์ เตรียมน าเสนอในโครงการสัมมนาแนวคิดโครงการวิจัยและ

ศึกษาดูงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดเวทีน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อประเมินกระบวนการให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการเตรียมความพร้อมโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนน าเสนอในโครงการสัมมนา
แนวคิดโครงการวิจัยและศึกษาดูงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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พบว่านักศึกษา ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหา ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ ขอบเขตการศึกษา กรอบแนวคิด และการน าเสนอ  

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีมติให้นักศึกษาพัฒนาโครงร่างและการน าเสนอให้ชัดเจนขึ้นตาม
ข้อเสนอแนะ และน าไปปรึกษาอาจารย์ในสาขาอีกครั้ง 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณามีมติให้นักศึกษา ศึกษารูปแบบการเขียนโครงร่าง
วิจัยตามคู่มือวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  

2) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการโครงการสัมมนาแนวคิดโครงการวิจัยและศึกษาดูงานยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิน่แล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาผลการด าเนินโครงการ และ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากโครงการ มีมติให้นักศึกษาพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อไป โดยให้มีการน าเสนอ
เพ่ิมเติมอีกครั้ง 2 ครั้ง และเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒินอกสาขาร่วมพิจารณาด้วย ครั้งแรกในวันที่ 6 
มิถุนายน 2563 และครั้งที่สองในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเรียน 2402 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 มกราคม 2563  

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  : การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ครั้งแรก ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 นักศึกษามี
ความเข้าใจในรูปแบบวิทยานิพนธ์ ที่มาและความส าคัญของปัญหา ขอบเขตการศึกษา ตัวแปร และ
กรอบแนวคิดได้ชัดเจนขึ้น คาดว่าเมื่อสิ้นสุดการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ครั้งที่สอง ในวันที่ 27 
มิถุนายน 2563 นี้ โครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะมีความชัดเจนขึ้นพร้อมสอบโครงร่าง ภายในภาค
เรียนที่ 1/2563 ต่อไป เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที ่2/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563  

 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักศึกษา จ านวน 7 คน นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยทบทวนกลยุทธ์ และข้อเสนอแนะปรับปรุงกลยุทธ์  

2. ประชุมชี้แจงกิจกรรมและวางแผนร่วมกับนักศึกษา จัดท าร่างก าหนดการ เอกสารประกอบ การ
ประสานงาน และช่องทางสื่อสาร  

5. เตรียมด าเนินกิจกรรม ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ 
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6. ด าเนินกิจกรรม ประเมินโครงการ และการทบทวนหลังปฏิบัติกิจกรรม 
7. ประชุมประเมินกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ผลการ

ด าเนินการ สรุปบทเรียน  

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  

1) ด าเนินการโครงการบริการวิชาการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านนาเขิน หมู่ที่ 1 ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30–17.00 น. ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านบ้านนาเขิน หมู่ที่ 1 
ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

2) ด าเนินการโครงการศึกษาดูงานยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โครงการสาธิตทฤษฏีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ปักธงชัย) 
หมู่ที่ 14 ต าบลธงชัยเหนือ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และจิมทอมป์สันฟาร์มทัวร์ จังหวัด
นครราชสีมา 

3) ด าเนินการโครงการเสริมสร้างภาวะผู้น าคุณธรรมนักยุทธศาสตร์การพัฒนา ระหว่างวันที่ 24-26 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ณ วัดเขื่อนจุฬาภรณ์ ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
โดย มีท่านเจ้าคุณพระสิริวรคุณ เป็นพระวิทยากรฝึกปฏิบัติธรรม  

4) ด าเนินการโครงการสัมมนาแนวคิดโครงการวิจัยและศึกษาดูงานยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น 
ระหว่าง สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กับ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในวันที่ 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แขวงเชียงขวาง สปป. ลาว 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

1) การประเมินผลโครงการบริการวิชาการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านนาเขิน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวมโครงการ 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.94) ในส่วนรายข้อ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกัน เรียงตามล าดับ คือ 1) การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
( X = 5.00)  2) ความรู้ความเข้าใจหลังร่วมโครงการ ( X =5.00) 3) สามารถน าความรู้และสิ่งที่ได้รับจาก
การร่วมโครงการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ( X =5.00) อย่างไรก็ตาม นักศึกษาเสนอแนะให้สาขาวิชาจัด
ให้มีโครงการต่อเนื่อง และขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนจ านวน 1 กิจกรรม 

2) การประเมินผลโครงการศึกษาดูงานยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
แบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวมโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.92) ในส่วนราย
ข้อ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน เรียงตามล าดับ คือ 1) การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
โครงการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( X = 5.00)  2) ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของ
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วิทยากร ( X =5.00) 3) สามารถน าความรู้และสิ่งที่ได้รับจากการร่วมโครงการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
( X =5.00) อย่างไรก็ตาม นักศึกษาเสนอแนะให้สาขาวิชาเพ่ิมเวลาในการท ากิจกรรม 

3) การประเมินผลโครงการเสริมสร้างภาวะผู้น าคุณธรรมนักยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้
แบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวมโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.98) ในส่วนราย
ข้อ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน เรียงตามล าดับ คือ 1) การจัดกิจกรรมโครงการมี
ประโยชน์และตรงกับความต้องการ ( X = 5.00)  2) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
โครงการ ( X =5.00) 3) สามารถน าความรู้และสิ่งที่ได้รับจากการร่วมโครงการไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
( X =5.00) อย่างไรก็ตาม นักศึกษาเสนอแนะให้สาขาวิชาจัดกิจกรรมต่อเนื่องและขยายการท ากิจกรรม
ร่วมกับบุคคลภายนอก 

4) การประเมินผลโครงการสัมมนาแนวคิดโครงการวิจัยและศึกษาดูงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวมโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00) ใน
ส่วนรายข้อ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน เรียงตามล าดับ คือ 1) การจัดกิจกรรมโครงการ
มีประโยชน์และตรงกับความต้องการ ( X = 5.00)  2) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมโครงการ ( X =5.00) 3) ความรู้ความเข้าใจหลังร่วมโครงการ ( X =5.00) อย่างไรก็ตาม นักศึกษา
เสนอแนะให้สาขาวิชาจัดเวลาลงพ้ืนที่ชุมชน และมีผู้น าชุมชนให้ข้อมูลเชิงลึก ให้มีการร่วมท ากิจกรรมสา
ธารณาประโยชน์ร่วมกับชุมชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

ในส่วนจัดสนทนาทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรม (AAR) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่พึงพอใจใน
กระบวนการจัดกิจกรรม และมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกิจกรรม รายละเอียดตามรายงานผลการ
ด าเนินโครงการทั้ง 4 โครงการ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมพิจารณากระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยน ากระบวนการและข้อเสนอแนะ มาประกอบการ
พิจารณา มีมติให้ด าเนินการปรับปรุงกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษากับ
นักศึกษารุ่นต่อไป และให้นักศึกษา รุ่นปี 2562 นี้ สมัครร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามประชุมครั้งท่ี 2/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

นักศึกษาทุกคนสมัครร่วมอบรมตามโครงการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ วันที่ 5 มีนาคม 

2563 ณ ห้องประชุมสระหงส์ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
2. ผลกระทบของเกณฑ์ใหม่ การตีพิมพ์ การเขียนต ารา หนังสือ กับการขอต าแหน่งทางวิชาการ วันที่ 
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16-17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสระหงส์ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 มกราคม 2563 

3.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
- การคงอยู ่

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาตามหลักสูตร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปกีารศึกษา 2562 2560 2561 2562 2563 2564 

2560 - -      
2561 10  10     
2562 7   7    
2563        
2564        

 รายละเอียดอัตราการส าเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
ปี

การศึกษา 
จ านวน

รับเข้า 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปกีารศึกษา 2562 2560 2561 2562 2563 
2560 - -     
2561 10  10    
2562 7   7   
2563       
2564       

 
หมายเหตุ* วิธีการค านวณ 

 อัตราการส าเร็จการศึกษา     
(1)
(2)

x 100 อัตราการคงอยู่  
(1)
(3)-(1)

x 100 

 
 
 
 
 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 
2560 -  
2561 4.02  
2562 4.94  

 
 
 

ปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษา 
2560 - - 
2561 ร้อยละ 100 - 
2562 ร้อยละ 100 - 
2563   
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- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญไม่ได้เน้นท่ีปริมาณหรือจ านวนข้อร้องเรียน 

โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียด ดังนี ้
ผลการด าเนินงาน  :  

ในปีการศึกษา 2562 ไม่พบข้อร้องเรียนใด คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมพิจารณาก าหนดกลยุทธ์การจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา มีมติให้ด าเนินการดังนี้  

1. ตั้งกลุ่มปรึกษาปัญหาออนไลน์ รวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบบริหารจัดการหลักสูตร  
2. สัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษา ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ 
3. มอบให้ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์แก้ปัญหาเป็นรายกรณี (ถ้ามี) 
4. แจ้งช่องทางพิเศษรับเรื่องร้องเรียน สายตรงคณบดี ผ่านเว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์ 
5. ประชุมพิจารณาด าเนินโครงการร่วมกับนักศึกษา และให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละโครงการ  

รายการหลักฐานอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

3.3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 2 มีนาคม 2563 
3.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 14 พฤษภาคม 2563  
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.92) เมื่อจ าแนกราย
ข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ ดังนี้ 1) การพัฒนานักศึกษาเน้นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 ( X = 5.0) 2) หลักสูตรสามารถพัฒนาให้มีภาวะผู้น าคุณธรรม ( X =5.0) 3) หลักสูตรสามารถพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตงานวิจัย ( X =5.0) อย่างไรก็ตาม นักศึกษาเสนอให้ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยเพิ่มเนื้อหาการเรียนรู้ และการ
สอนและน าเสนอออนไลน์ เพราะ ในอนาคตการศึกษาในระบบออนไลน์จะปรับใช้กับการเรียนได้มากขึ้น  และการศึกษามี
ข้อจ ากัดด้านเวลาและการเดินทางไกล รวมทั้งเพื่อขยายฐานนักศึกษานอกพ้ืนท่ีให้มากข้ึน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปรับปรุงกระบวนการทักษะการวิจัย โดยให้ด าเนินโครงการสัมมนาแนวคิดโครงการวิจัย
และศึกษาดูงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กับ สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 25-29 กุมภาพันธ์ 2563ณ แขวงเชียงขวาง สปป. ลาว  โดยบูรณา
การการเรียนรู้รายวิชาข้างต้นรวมกับการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมทั้งนักศึกษาทุกคน
สมัครร่วมอบรมตามโครงการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ วันท่ี 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม
สระหงส์ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

2. ผลกระทบของเกณฑ์ใหม่ การตีพิมพ์ การเขียนต ารา หนังสือ กับการขอต าแหน่งทางวิชาการ วันที่ 16-17 กรกฎาคม 
2563 ณ ห้องประชุมสระหงส์ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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หมวดที ่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 

ระดับคะแนน จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W PD P NP S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา  2562 
 6011101 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2 5 - - - - - - - - - - - - - 7 7 

6014101 ภาษาอังกฤษส าหรับนักยุทธฯ - - - - - - - - - - - - - 7 - 7 7 

6014201 คอมพิวเตอร์ส าหรับนักยุทธฯ - - - - - - - - - - - - - 7 - 7 7 

6012101 การสร้างและการพัฒนายุทธศาสตร์ 3 4 - - - - - - - - - - - - - 7 7 

6013001 วิทยานพินธ ์ - - - - - - - - - - - - - 10 - 10 10 

ภาคการศึกษาที่ 2 
6012102 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 5 2 - - - - - - - - - - - - - 7 7 

6012201 ภาวะผู้น าและคุณธรรมฯ 7 - - - - - - - - - - - - - - 7 7 

6012103 การบูรณาการปรัชญา ศก. 7 - - - - - - - - - - - - - - 7 7 

6011002 วิธีวิทยาวิจยัทางยุทธศาสตร์ฯ 2 5 - - - - - - - - - - - - - 7 7 

6013001 วิทยานพินธ ์ - - - - - - - - - - - - - 10 - 10 10 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 
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3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 
รายวิชา ภาคการศึกษา 

- - 
- - 
- - 
- - 

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน  
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ  

- - - 
 

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน  
รหสัวิชา/ชื่อ

รายวิชา /ภาค
การศึกษา/

ค าอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 

- 
 

- - - 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- - - - 

- 
 

- - - 
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7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

ควรมีการสอดแทรกการสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ในการสอนนักศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการสอนคุณธรรม
จริยธรรมในชั่วโมงของการเรียนและการให้
ค าปรึกษา 

ความรู ้
 

อาจารย์ควรมีการเพิ่มพูนความรู้โดยการไปอบรมและ
ประชุมสัมมนา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการไปอบรมสัมมนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติมและน ามาถ่ายทอด
นักศึกษา 

ทักษะทางปัญญา 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรมีการฝึกให้นักศึกษา
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการสัมมนาในปัญหา
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการฝึกให้นักศึกษาฝึก
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีการประยกุต์ใช้
งานวิจัยในการแก้ไขปัญหาทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผดิชอบ 
 

ควรฝึกให้นักศึกษามีการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนฝึก
การท างานเป็นทีม 

นักศึกษามีการออกค่ายเพื่อชุมชนและท้องถิ่นและ
มีการท างานเป็นทีม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควรมีการฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา 

มีการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาใน
งานวิจัยของนักศึกษา 

8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี   ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่  0 คน   
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 0 คน 
8.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
หากมีอาจารย์ใหม่ ฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษาด าเนินการอบรมทุกปี โดยจัดให้มีการสัมมนา เรียนรู้หลักการ

สอน วิธีการสอน การประเมินผล รวมถึงแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม 
 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

ไม่มี 
 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ   
ไม่มี 

9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

การส่งเสริมให้อาจารยเ์ข้ารับการอบรมการ
สอนและการประชุมออนไลน ์

3 - อาจารยส์ามารถใช้โปรแกรมการสอนและการ
ประชุมออนไลน์ได้เป็นอย่างดมีีความช านาญใน
การใช้งาน 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
     - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
มีการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตร ครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรได้รับการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับศาสตร์ของหลักสูตร
ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

ก าหนดระบบและกลไกการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตร ไว้ดังนี้ (P) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาออกแบบสาระวิชาในหลักสูตร ให้มีความสอดคล้อง

ตามกรอบ TQF  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 ความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ดังนี้ 

1) หลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในปีที่ผ่าน ๆ มา ความต้องการศึกษา
ต่อในหลักสูตร นโยบายการ พัฒนาประเทศ ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ความก้าวหน้าเทคโนโลยี 

 2) หลักสูตรเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเพื่อให้ มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 

3) จัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา บัณฑิต ผู้ประกอบการ 
คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF  

    3.1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาวัตถุประสงค์และจุดเน้นของหลักสูตร การเปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบาย ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี ศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตร ข้อก าหนดของ มคอ.2  และ 
มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา  
            3.2) ออกแบบรายวิชาโดยจัดท าค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้น ๆ และก าหนดแผนที่กระจายความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับสาระรายวิชาและข้อก าหนดข้างต้น 
             3.3 บรรจุรายวิชาไว้ในหลักสูตร จัดล าดับก่อนหลังและรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
      2. หลักสูตรเสนอชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง  
      3. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรพิจารณาร่างหลักสูตร (ร่าง มคอ.2) และหลักสูตรด าเนินการ
ปรับปรุงร่างหลักสูตรตาม ข้อเสนอแนะ  
      4. น าเสนอร่างหลักสูตร (ร่าง มคอ.2) ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  
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      5. น าเสนอร่างหลักสูตร (ร่าง มคอ.2) ต่อสภาวิชาการ เพื่อเข้าสู่วาระพิจารณา และน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณาอนุมัติ  
      6. มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งหลักสูตรไปยัง สกอ.เพ่ือรับทราบและให้ความเห็นชอบ  
      7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวน ผลการด าเนินงานหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อพิจารณา
ถึงปัญหา หรือสิ่งที่ค้นพบ ระหว่างการด าเนินงานหลักสูตร 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  

 มีการน าระบบและกลไก ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ (D) 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏชัยภูมิ รับนักศึกษาจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรปรับปรุง
ต่อเนื่องจากการเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 และปรับปรุงในปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งปรับปรุง
ครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยมีผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 3 คน ประกอบด้วย ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอุปการ และ ผศ.ดร.สุนทร 
ปัญญะพงษ์  โดยมีก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชาซึ่งการด าเนินงานภายใต้ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผล
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาเพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ   

หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือท าการ 

ปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการ
เรียน การสอนในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางด้านวิชาชีพที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติตรงตาม
ความต้องการของประเทศ โดยมีเป้าหมายคือ หลักสูตรที่ทันสมัย มีความหลากหลายสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานเพ่ือให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรมีการน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตร เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม  2562 เวลา 10.00  น. ณ ส านักงานสาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีมติให้จัดท าโครงการพัฒนานักศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู้
รายวิชาในหลักสูตรกับการวิจัย ดังนี้  
      1) บูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู้รายวิชา 6012101 การสร้างและการพัฒนายุทธศาสตร์ และ
รายวิชา 6011001 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนานักศึกษา ในโครงการ
การพัฒนายุทธศาสตร์ : กระบวนการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านนาเขิน 
หมู่ที่ 1 ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
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2) บูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู้รายวิชา 6012101 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และ รายวิชา 
6012103 การบรูณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา เป็นกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ในโครงการการเสริมสร้างทักษะการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กรณีการศึกษาดูงานที่โครงการสาธิตทฤษฎี
ใหม่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านฉัตรมงคล อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และจิมทอมป์สันฟาร์ม ขยาย
ผลสู่กิจกรรมย่อยการน าผลการศึกษาดูงานสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน ได้แก่ โครงการการปรับปรุงดินเพ่ือ
การผลิตผักปลอดภัย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารบ้านตาดโตน และโครงการผลิตยาหม่องจากขิง
แห้ง กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านไทรงาม รวมทั้งการน าผลการศึกษามาพัฒนาโจทย์วิจัยส าหรับการจัดท า
โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
      3) บูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ รายวิชา 6012201 ภาวะผู้น าและคุณธรรมส าหรับนัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กับการวิจัยชุมชนเป็นกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ในโครงการการ
เสริมสร้างภาวะผู้น าคุณธรรมของนักยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
ภาวะผู้น าที ่วัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์  อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ  น าผลการศึกษามาเขียนเป็นบทความวิชาการ 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการ
ทบทวน) 

ผลการด าเนินงาน  :  
มีการประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ (C) 
1) จัดสนทนาทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรม (AAR) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่พึงพอใจในกระบวนการ

จัดกิจกรรม และมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกิจกรรม รายละเอียดตามรายงานผลการด าเนิน
โครงการทั้งสามโครงการ 

2) นักศึกษามีความเห็นให้ปรับปรุงกระบวนการด าเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการการพัฒนายุทธศาสตร์:กระบวนการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะ

ในชุมชนบ้านนาเขิน หมู่ที่ 1 ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิเสนอแนะให้เพ่ิมกิจกรรม
การศึกษาดูงานพ้ืนที่  

2. โครงการการเสริมสร้างทักษะการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กรณีการศึกษาดูงานที่โครงการสาธิต
ทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านฉัตรมงคล อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และจิมทอมป์สันฟาร์ม
เสนอแนะให้เพ่ิมระยะเวลาศึกษาเป็นสองวัน และให้ศึกษาตัวแบบปฏิบัติในพ้ืนที่ด้วย 
      3. โครงการการเสริมสร้างภาวะผู้น าคุณธรรมของนักยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอแนะให้รวม
กิจกรรมเป็นครั้งเดียวแต่เพ่ิมระยะเวลาการปฏิบัติ และการร่วมกับชุมชนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา 
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่ เกิดจากการ
ปรับปรุง) 
      - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการปรับปรุง
เนื้อหาตามปรัชญาของหลักสูตร ทันสมัย
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

รายวิชาของหลักสูตรมี เนื้อหาตาม
ปรัชญาของหลักสูตร ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

   1. คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา ให้มี
ความสอดคล้องตามกรอบ TQF  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2560 ความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ดังนี ้

1) ปรับปรุงเนื้อหาของหลักสตูรในแต่ละรายวิชาให้ทันสมยัตามบริบทการเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม   
        2) ตรวจสอบผลลัพธ์การเรยีนรู้ให้ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต  

3) เพิ่มค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา มีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วน  ในสิ่งที่ควร
เรียนรู้ มีความลึกซึ้งถึงคุณลักษณะมหาบัณฑิต มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้  

4) จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน  เน้นองค์ประกอบตาม
กรอบ TQF   

5) จัดรายวิชาตามล าดับก่อนหลงัที่เหมาะสม เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ตามล าดับ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด
ของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  

6) ก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ มุ่งเป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

7) ควบคุมก ากับหัวข้อวิทยานิพนธ์ท่ีอนุมัติเป็นประเด็นวิจยัร่วมสมยั/สนองความต้องการของสังคม เหมาะสมกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 

2. ออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตร จัดท า มคอ. 3 กิจกรรมเสริมรายวิชา และการบูรณาการการวิจัยในรายวิชา 
3. ด าเนินการโครงการพัฒนานักศึกษา ออกแบบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้รายวิชา สื่อการเรียนรู้และการประเมิน

กระบวนการ  
4. ประชุมประเมินกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

    5. ประชุมปรับปรุงกระบวนการ ผลการด าเนินการ สรุปบทเรียน สร้างแนวปฏิบัติทีด่ี 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
       1) บูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู้รายวิชา 6012101 การสร้างและการพัฒนายุทธศาสตร์ และ
รายวิชา 6011001 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนานักศึกษา ในโครงการ
การพัฒนายุทธศาสตร์ : กระบวนการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะในชุมชนบ้านนาเขิน 
หมู่ที่ 1 ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

2) บูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู้รายวิชา 6012101 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และ รายวิชา 
6012103 การบรูณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา เป็นกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ในโครงการการเสริมสร้างทักษะการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กรณีการศึกษาดูงานที่โครงการสาธิตทฤษฎี
ใหม่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านฉัตรมงคล อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และจิมทอมป์สันฟาร์ม ขยาย
ผลสู่กิจกรรมย่อยการน าผลการศึกษาดูงานสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน ได้แก่ โครงการการปรับปรุงดินเพ่ือ
การผลิตผักปลอดภัย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารบ้านตาดโตน และโครงการผลิตยาหม่องจากขิง
แห้ง กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านไทรงาม รวมทั้งการน าผลการศึกษามาพัฒนาโจทย์วิจัยส าหรับการจัดท า
โครงร่างวิทยานิพนธ์ 
      3) บูรณาการเนื้อหาสาระการเรียนรู้ รายวิชา 6012201 ภาวะผู้น าและคุณธรรมส าหรับนัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กับการวิจัยชุมชนเป็นกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ในโครงการการ
เสริมสร้างภาวะผู้น าคุณธรรมของนักยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
ภาวะผู้น าที ่วัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์  อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ  น าผลการศึกษามาเขียนเป็นบทความวิชาการ 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

1) จัดสนทนาทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรม (AAR) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่พึงพอใจในกระบวนการ
จัดกิจกรรม และมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกิจกรรม รายละเอียดตามรายงานผลการด าเนิน
โครงการทั้งสามโครงการ 

2) นักศึกษามีความเห็นให้ปรับปรุงกระบวนการด าเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการการพัฒนายุทธศาสตร์:กระบวนการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะ

ในชุมชนบ้านนาเขิน หมู่ที่ 1 ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เสนอแนะให้เพ่ิมกิจกรรม
การศึกษาดูงานพ้ืนที่  

2. โครงการการเสริมสร้างทักษะการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กรณีการศึกษาดูงานที่โครงการสาธิต
ทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านฉัตรมงคล อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และจิมทอมป์สันฟาร์ม
เสนอแนะให้เพ่ิมระยะเวลาศึกษาเป็นสองวัน และให้ศึกษาตัวแบบปฏิบัติในพ้ืนที่ด้วย 
      3. โครงการการเสริมสร้างภาวะผู้น าคุณธรรมของนักยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอแนะให้รวม

กิจกรรมเป็นครั้งเดียวแต่เพ่ิมระยะเวลาการปฏิบัติ และการร่วมกับชุมชนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา 



51 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  

1) จัดสนทนาทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรม (AAR) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่พึงพอใจในกระบวนการ
จัดกิจกรรม และมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกิจกรรม รายละเอียดตามรายงานผลการด าเนิน
โครงการทั้งสามโครงการ 

2) นักศึกษามีความเห็นให้ปรับปรุงกระบวนการด าเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการการพัฒนายุทธศาสตร์:กระบวนการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะ

ในชุมชนบ้านนาเขิน หมู่ที่ 1 ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เสนอแนะให้เพ่ิมกิจกรรม
การศึกษาดูงานพ้ืนที่  

2. โครงการการเสริมสร้างทักษะการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กรณีการศึกษาดูงานที่โครงการสาธิต
ทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านฉัตรมงคล อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และจิมทอมป์สันฟาร์ม
เสนอแนะให้เพ่ิมระยะเวลาศึกษาเป็นสองวัน และให้ศึกษาตัวแบบปฏิบัติในพ้ืนที่ด้วย 
      3. โครงการการเสริมสร้างภาวะผู้น าคุณธรรมของนักยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอแนะให้รวม
กิจกรรมเป็นครั้งเดียวแต่เพ่ิมระยะเวลาการปฏิบัติ และการร่วมกับชุมชนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

2) นักศึกษามีความเห็นให้ปรับปรุงกระบวนการด าเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการการพัฒนายุทธศาสตร์:กระบวนการสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะ

ในชุมชนบ้านนาเขิน หมู่ที่ 1 ต าบลคอนสาร อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เสนอแนะให้เพ่ิมกิจกรรม
การศึกษาดูงานพ้ืนที่  

2. โครงการการเสริมสร้างทักษะการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กรณีการศึกษาดูงานที่โครงการสาธิต
ทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านฉัตรมงคล อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และจิมทอมป์สันฟาร์ม
เสนอแนะให้เพ่ิมระยะเวลาศึกษาเป็นสองวัน และให้ศึกษาตัวแบบปฏิบัติในพ้ืนที่ด้วย 
      3. โครงการการเสริมสร้างภาวะผู้น าคุณธรรมของนักยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอแนะให้รวม
กิจกรรมเป็นครั้งเดียวแต่เพ่ิมระยะเวลาการปฏิบัติ และการร่วมกับชุมชนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.1-1 มคอ.2, มคอ.7 ,มคอ.3 ,มคอ.,รายงานการประชุม,โครงการศึกษาดูงาน 
5.1-2 มคอ.2, มคอ.7 ,มคอ.3 ,มคอ.,รายงานการประชุม,โครงการศึกษาดูงาน 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การก าหนดผู้สอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ านวนอาจารย์ครบตามเกณฑ์ อาจารย์มีผู้สอนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  : 
      เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนจากผู้สอนที่มีความช านาญหลากหลาย และเพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสได้รับ
การพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จึงได้ด าเนินการในการจัดอาจารย์ผู้สอนตามความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ และผลงาน วิชาการ หลักสูตรได้วางระบบและกลไกในการวางระบบผู้สอนและการจัดการ
เรียนการสอนเป็นขั้นตอนดังนี้  
       1. ประชุมเพ่ือแบ่งภาระงานตามความถนัดและแนวทางการขอต าแหน่งทางวิชาการที่อาจารย์แต่ละ
ท่าน  
       2. แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน  
       3. อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งด าเนินการสอนตามรายวิชาที่ได้รับการแต่งตั้ง  
       4. ประเมินโดยนักศึกษาและผลการศึกษา  
       5. ประชุมสรุปและจัดวางแนวทางในภาคการศึกษาถัดไป 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  

1. หลักสูตรจัดประชุมเพื่อแบ่งภาระงานสอน 
2. ก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาตามคุณวุฒิ ประวัติและผลงานของอาจารย์   
3. เลขานุการสาขาวิชาฯ  ด าเนินการจัดผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามการก าหนดผู้สอนท่ีได้จากการ

พิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
4. เลขานุการสาขาวิชาฯ  ส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนไปยังฝ่ายวิชาการคณะรัฐศาสตร์  เพื่อแต่งต้ัง

อาจารย์ผู้สอนในล าดับถัดไป จากนั้นจะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนในวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคเรียนทราบ ก่อน
เปิดภาคเรียนเพื่ออาจารย์ผู้สอนจะได้ด าเนินการวางแผนการสอนจัดท า มคอ.3 ต่อไป 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

มีการประเมินกระบวนการ  ใช้วิธีการศึกษา สังเคราะห์ ประชุมปรึกษาหารือ วิจัยความพึงพอใจ 
หลักสูตรมีการประเมินผลของกระบวนการจากหลายด้าน เช่น ผลประเมินการเรียนการสอนจาก นักศึกษา 
และรายงานปัญหาท่ีพบในกระบวนการจัดการเรียน การสอนของแต่ละรายวิชาซึ่งจะถูกรายงานผลไว้ใน 
มคอ. 5 ของทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นฐานของการปรับปรุง 
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
    หลักสูตรได้ด าเนินการใช้ระบบและกลไกผ่านการประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน ทั้งในด้านภาระ 
งานต่อจานวนนักศึกษา ความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนของนักศึกษาหรือความถนัดและองค์
ความรู้ ของอาจารย์ผู้สอนเป็นต้น ในส่วนของผลการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนในภาคเรียน ที1่/2562 และภาคเรียน 2/2562 ไม่พบข้อร้องเรียนใด ๆ  

 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 หลักสูตรได้น าผลจาการปรับปรุงไปด าเนินการพัฒนาส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนให้จัดท าผลงานทางวิชาการ
ตามรายวิชาและศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีอาจารย์ 1 ท่าน  ได้รับการแต่งตั้งมีต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น ได้แด่ รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์ 

 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

อาจารย์ผู้สอนจัดท ามคอ.3 ครบทุก
รายวิชา 

การจัดท ามคอ.3 สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชาและส่งครบตามก าหนด 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
หลักสูตรมีระบบและกลไก ในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) โดย
หลักสูตรก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือก าหนดระยะเวลา พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 
โดยมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกรายวิชาส่ง มคอ. 3 ก่อนท าการเรียนการสอนตามที่ คณะ
รัฐศาสตร์ฯ ก าหนด โดยขั้นตอนในภาพรวมสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชา พิจารณาจัดอาจารย์
ผู้สอนตาม ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และผลงานทางวิชาการ ก าหนดวัน เวลา ในการน าส่ง มคอ.3 

2. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาโดยใช้ข้อมูลจาก มคอ.2 ประกอบ 
3. หลักสูตรก ากับติดตามด้วยการจัดประชุม เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกรายวิชารายงาน 

ความก้าวหน้าในการจัดท า มคอ. 3 จนกว่าจะจัดท าเสร็จสิ้นครบทุกรายวิชา 
4. ส่งให้คณะอาจารย์ผู้สอน และ งานวิชาการ อัพโหลดไฟล์ในระบบ 
5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษามีการด าเนินการประเมินอาจารย์ผู้สอน  สาขาวิชาแจ้งผลการประเมิน

ไปยังอาจารย์ผู้สอน 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  

หลักสูตรได้จัดการเร่งรัดและติดตามเพ่ือให้ผู้สอนด าเนินการจัดท าแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่เปิด 
สอนและส่งตามก าหนดของคณะ  

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
      ในปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนได้มีการส่ง มคอ. 3 ตรงตามก าหนดของคณะทุกรายวิชา 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  

 - 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดข้ึนเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     - 

 
 

-  การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
หัวข้อวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชายทุธศาสตร์การ
พัฒนาทุกหัวข้อ(100%)สอดคลอ้งกับสาขาวชิา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชายทุธศาสตร์
การพัฒนาทุกหัวข้อสอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

   หลักสูตรมีระบบที่ก าหนดให้มีการควบคุมก ากับและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2   
 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
       จากกลไกที่วางไว้ มีรายวิชาวิทยานิพนธ์ที่หลักสูตรได้จัดอาจารย์ผู้สอนและที่พิจารณาการควบคุม
วิทยานิพนธ์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ระบุไว้ในหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 มี
นักศึกษา รุ่นที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 จ านวน 3  คน ได้ด าเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดย
มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นอาจารย์ควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์  
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 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
    หลักสูตรได้ใช้ มคอ.5 เป็นเครื่องมือในการประเมินผลและรายงานผลการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
ซึ่งท าให้ทราบว่ารายวิชามีการวางแผนการสอนตาม มคอ. 3   
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
    - 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
    - 

 

-  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกคน มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ทุกหัวข้อ(100%) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกคน มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ทุกหัวข้อ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลักสูตรได้ประชุมพิจารณาจัดอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ระบุไว้ในหลักสูตร  

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
       การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษานั้น จะด าเนินการหลังจากที่คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว  (ในหัวข้อวิทยานิพนธ์บางเรื่องอาจก าหนดผู้ช่วย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพิ่มเติม  ซึ่งจะด าเนินการแต่งตั้งตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. เช่น ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก  มีประสบการณ์วิจัย 
     ส าหรับการก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์นั้นทางหลักสูตรฯได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้คอยก ากับดูแล เอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีการแบ่งส่วนงานของ
วิทยานิพนธ์ออกเป็นหลายส่วน ท าให้ขอบเขตงานแต่ละส่วนชัดเจนและดูไม่มากเกินไป และมีคู่มือการ
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ท าวิทยานิพนธ์ให้ไว้เป็นแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาเรียนรู้ได้เอง มีปฏิทินแต่ละภาค
การศึกษาให้ไว้ส าหรับวางแผนช่วงเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ 
     ส าหรับวิทยานิพนธ์ที่เสร็จแล้ว ต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งเป็นข้อก าหนดหนึ่งส าหรับการส าเร็จ
การศึกษาทางบัณฑิตวิทยาลัยเอง 
   ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษา รุ่นที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 จ านวน 3  คน ได้ด าเนินการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นอาจารย์
ควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
    มีการประชุมเพ่ือพิจารณาประเมินผลกระบวนการและทบทวนกลไกการจัดอาจารย์ควบคุม
วิทยานิพนธ์ ประเด็นส าคัญคือก าหนดให้มีการกระจายการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามจ านวนนักศึกษาและ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
   ด าเนินการจัดกลุ่มของหัวข้อวิทยานิพนธ์และพิจารณาอาจารย์ควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
    หลักสูตรพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกคน ให้เป็นที่ปรึกษาตามกลุ่มของหัวข้อวิทยานิพนธ์
ที่อาจารย์แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.2-1 รายงานการประชุม,รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ,รายชื่อนักศึกษาและหวัข้อวิทยานิพนธ์ 
5.2-2 รายงานการประชุม,รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ,รายชื่อนักศึกษาและหวัข้อวิทยานิพนธ์ 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

3 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
  1. คณาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการ ประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้
ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา  
   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชา  
   3. อาจารย์ผู้สอน น าผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
อนุมัติผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
   4. ฝ่ายวชิาการของคณะ น าส่งผลการเรียนของนักศึกษา ไปยังกองบริการการศึกษา 
   5. ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยนักศึกษาจะด าเนินการประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินที่คณะจัดท าขึ้น  
   6. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 ) ของ
รายวิชา ภายใต้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมอบหมายให้งาน 
บริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาด าเนินการรวบรวม ซึ่งในข้ันตอนนี้ อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
จะต้องน าผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 ) ไปปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในการ
จัดท ารายละเอียด ของรายวิชา (มคอ.3 หรือ มคอ.4) ในปีการศึกษาถัดไป 
   7. อาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) หลังจากสิ้นปี
การศึกษา ภายใน 60 วัน  
   8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนของแต่ละหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอนยิ่งขึ้น 

 การด าเนนิการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
      ผูส้อนต้องระบุแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ไว้ใน มคอ. 3 ที่
สอดคล้องกับ มคอ. 2 แล้ว หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการประเมินโดยผ่านกลไกของ มคอ. 5 
ซึ่งในภาคการศึกษาที่ผ่านมาได้มีการส่งผล มคอ. 5 ทุกรายวิชาภายในระยะเวลาที่คณะก าหนด คือ
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ภายใน 30 วันหลังจากปิดภาคการศึกษา หลักสูตรได้มีการจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบผลการจัดท า มคอ. 5 
ซึ่งได้มีการ ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกรายวิชาที่เปิดสอนว่าสอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิ
หรือไม่ ก่อนที่จะส่งรายงาน มอค. 5 แก่คณะต่อไป 
       ในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อาจารย์ผู้สอน
ต้องประเมินผู้เรียนตามความมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
โดยวางเกณฑ์คะแนนครอบคลุมทุกมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ ซึ่งก าหนดไว้ใน มคอ.3 และแจ้ง
ให้นักศึกษาทราบตั้งแต่ต้นภาคการศึกษา โดยด าเนินการประเมินผลผู้เรียนตามที่แจ้งไว้ 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนของแต่ละหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอนยิ่งขึ้น 
     ในการประเมินกระบวนการผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
หลักสูตรได้ก าหนดให้ตรวจสอบความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรองจากแผนที่แสดงการ กระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา (Curriculum Mapping) มคอ.3 ให้ตรงกับ มคอ.2 และ
หลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.5 เพ่ือการติดตามและการประเมินผลกระบวนการ ท าให้ได้
กรอบแนวทางการประเมินที่ชัดเจน 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
 
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดข้ึนเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษามีความถูกต้องตาม
เกณฑแ์ละครบถ้วนทุกรายวิชา 

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีความถูกต้อง
ตามเกณฑ์และครบถ้วนทุกรายวิชา สามารถบอก
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ตรงตามความเป็นจริง 

 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน ที่ระบุไว้ใน 
มคอ. 3 โดยใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลายในการประเมินผลการเรียนรู้ เช่น ข้อสอบปรนัย ข้อสอบ
อัตนัย การบ้าน แบบทดสอบ รายงานที่ได้รับมอบหมาย การน าเสนองาน การสังเกตพฤติกรรม และการ
วัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น มีการน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติงานโดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในที่ประชุมหลักสูตรฯ เพ่ือรับรอง
เกรดและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกรายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ต้องชี้แจงวิธีการตัดเกรด วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการ
เรียนรู้ระดับรายวิชาอย่างน้อย 25% ของรายวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 
โดยก าหนดให้ต้องมีกรรมการทวนสอบ 2 คน/รายวิชา มีการรายงานผลการทวนสอบถึงความสอดคล้อง/
ไม่สอดคล้อง และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงดังหัวข้อต่อไปนี้ 
      1) ความสอดคล้องของ Curriculum mapping ใน มคอ. 2 และ มคอ. 3 
      2) ความสอดคล้องของ Curriculum mapping ใน มคอ. 3 กับแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน 
มคอ. 3 
     3) ความสอดคล้องของแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ. 3 กับสัดส่วนของการประเมินผลจริง 
     4) ความสอดคล้องของเกณฑ์การประเมินผลใน มคอ. 3 กับเกณฑ์การประเมินจริง 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
      ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาได้ท าการตรวจสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้หลักและรอง (Curriculum Mapping) ที่บรรจุลงใน มคอ.3 ตรงกับ มคอ.2 หรือไม่ และ
ต้องจัดส่ง มคอ.3 ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ผ่านเข้าระบบการจัดส่งของมหาวิทยาลัยฯ และ
หลักสูตรตรวจพบว่ารายวิชาส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชา บางรายวิชาที่ให้ข้อมูลไม่ครบทุกหมวดหรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หลักสูตร
มีการแจ้งเหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ผู้สอนของ รายวิชา
นั้น ๆ ในปีต่อไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาจะต้องรายงานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อ
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หลักสูตรพร้อม รายงานผ่านรูปแบบของ มคอ.5 ก่อนที่จะมีการก าหนดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
รายงานผลให้กับทางคณะ และทางมหาวิทยาลัยเป็นล าดับถัดไป 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
      จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาการประเมินกระบวนการก ากับการ 
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร พบว่าในปีการศึกษา 2562 กระบวนการมี
เหมาะสม และไม่พบปัญหาในการใช้กระบวนการ โดยพิจารณาจากทุกรายวิชามีผลการตรวจสอบมคอ. 5 
ผ่านเกณฑ์ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด รวมถึงสามารถจัดท าการประเมินหลักสูตร (มคอ.7) ตามรูปแบบและ
ภายในเวลาที่ก าหนด 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
   

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
 
 
 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
หลักสูตรมีการก ากับติดตามการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และมคอ.7)
ครบถ้วน 

หลักสูตรมีการก ากับติดตามการก ากับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
และมคอ.7) ครบถ้วนตามมาตรฐาน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
       หลักสูตรมีกลไกการก ากับการประเมนิการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร โดยใช้ 
มคอ. 5 และ มคอ. 7 เป็นเครื่องมือตามก าหนดเวลาที่คณะก าหนดไว้ โดยหลักสูตรจะมีการประชุมเพื่อ
ก ากับ ติดตาม และจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 7 โดยที่ มคอ. 7 จะมีการแบ่งภาระการจัดท าให้แก่อาจารย์
ตามความถนัด โดยด าเนินภายใตข้ั้นตอนดังนี้   
      1. งานบริการการศึกษาก าหนดวันส่ง มคอ. 5 (ไม่เกิน 30 วันหลังจากปิดภาคการศึกษา) 
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      2. คณะก าหนดวันส่ง มคอ. 5 และแจ้งแก่ทุกหลักสูตร 
      3. หลักสูตรประชุมก าหนดวันส่ง มคอ. 5 และ แก่ผู้สอนทุกรายวิชา 
      4. หลักสูตรก ากับติดตามด้วยการประชุม เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกรายวิชารายงาน 
ความก้าวหน้า ในการจัดท า มคอ. 5 จนกว่าจะจัดท าเสร็จครบทุกรายวิชา 
      5. หลักสูตร ส่ง มคอ. 5 
      6. ส านักงานตรวจประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดวันส่ง มคอ. 7 (ไม่เกิน 30 วันหลังจากปิดภาค
การศึกษา) 
      7. หลักสูตรประชุมเพ่ือแบ่งภาระงานการจัดท า มคอ.7 แก่อาจารย์และบุคลากร 
      8. หลักสูตรประชุมก าหนดวันส่ง มคอ. 7 ของผู้รับผิดชอบแต่ละหมวด เพ่ือน ามาร่วมพิจารณา 
      9. หลักสูตรก ากับติดตามด้วยการประชุม พร้อมทั้งร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง จนกว่าจะเสร็จ
สิ้นกระบวนการจัดท า 
      10. หลักสูตรส่ง มคอ. 7 แก่คณะ     

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
          หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมเพ่ือก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรโดยพิจารณา มคอ.5 ว่าสอดคล้องกับ มคอ. 3 ที่ได้จัดท าในแต่ละภาคการศึกษาและด าเนินการ
ตามปฏิทินการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือไม่         

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลรายวิชา (มคอ.5)  
และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ตามระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ หลังสิ้นสุดการ
เรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรยังมีการรวบรวมผลการประเมินของนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชา เพื่อน ามาปรับปรุงรายวิชาและการบริหารหลักสูตรต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ผู้สอนมีหน้าที่แจ้งเตือนเพื่อติดตามการประเมินผลการสอนของตนเองจากนักศึกษา พบว่าทุก
รายวิชาได้ผลการเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก  โดยได้น าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 2. ผู้สอนจะต้องจัดท า มคอ.5 ให้เสร็จตามก าหนดเวลา เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา การประเมินรายวิชาและแผนการปรับปรุง 
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องจัดท า มคอ.7 ให้เสร็จตามก าหนดเวลา เพ่ือวิเคราะห์ 
Learning outcomes ของผู้เรียน เพ่ือใช้ในการจัดรายวิชาและวิเคราะห์การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึง
การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
 
 

../../../../../../../HP/Downloads/เอกสารอ้างอิง_มคอ7/หมวดที่%201%20ข้อมูลทั่วไป/1.10%20%20มคอ.5%20มคอ.6%20รายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา%202557.docx
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 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
        จากผลของการปฏิบัติตามกลไกที่หลักสูตรได้วางไว้พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอน  
สามารถจัดท ารายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและส่ง มคอ. 5 ตามก าหนดระยะเวลาที่
ก าหนด จากการประเมินการแบ่งภาระงานการจัดท า มคอ. 7 ในการประชุมการแบ่งภาระงานก่อนหน้านี้
พบว่าภาระงานที่แบ่งไม่สมดุล เนื่องจากบางหมวดของ มคอ. 7 มีเนื้อหาและรายละเอียดมากกว่าหมวด 
อ่ืน ๆ อีกทั้งในกระบวนการจัดแบ่งภาระงานในการจัดท าไมไ่ด้ค านึงถึงความเก่ียวข้องของผู้รับผิดชอบกับ 
หมวดที่รับผิดชอบใน มคอ. 7 จึงท าให้การอ้างอิงหลักฐานกระจัดกระจายไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่ง
อาจท าให้เกิดความล่าช้า 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
       จากผลการประเมินกระบวนการด้วยการประเมิน หลักสูตรจึงได้มีการประชุมเพ่ือจัดแบ่งภาระงาน
ในการจัดท า มคอ. 7 ใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมระหว่างประมาณงานและปริมาณคนรับผิดชอบ การจัดท า 
มคอ. 7 เพ่ือการประเมินหลักสูตร ได้มีการแบ่งภาระความรับผิดชอบแก่อาจารย์และบุคลากรเพ่ือร่วมกัน
จัดท าขึ้นใหม่ โดยค านึงถึงความเก่ียวข้องกับหมวดหมู่ภายใต้ มคอ.7 และได้สร้างที่เก็บเอกสารเพ่ือใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงในการจัดท าอยู่ในที่เดียว เพ่ือความสะดวกในการค้นหาของผู้จัดท าทุกคน ซึ่งท าให้การ
จัดท า มคอ. 7 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
   การจดัท า มคอ. 7 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
วิทยานิพนธ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 
การประเมินวิทยานิพนธ์ได้รับการประเมิน
ตามขั้นตอนครบถ้วนและถูกต้อง 100% 

วิทยานิพนธ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 
การประเมินวิทยานิพนธ์ได้รับการประเมินตาม
ขั้นตอนครบถ้วนถูกต้อง ตามมาตรฐาน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม เพื่อด าเนินการประเมินวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาลงทะเบียนใน
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินการท าวิทยานิพนธ์เพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าควรให้นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ จากนั้นจะแจ้งให้นักศึกษาทั้งหมด
จัดเตรียมเอกสารรูปเล่มและ PowerPoint เพื่อด าเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ตามที่คณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตรเห็นชอบแล้วทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างยั่งยืน จนสามารถจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติทีดี
ของหลักสูตรได้ 

1. หลักสูตรตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ชุดเดียวกับกรรมการสอบโครงร่างจ า นวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย ประธานสอบซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร เน้นอาจารย์อาวุโสที่มีต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ที่ปรึกษา และ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายนอก จ านวน 1 คน  

2. เกณฑ์การประเมินเป็นเกณฑ์ที่ให้คณะกรรมการสอบ โดยทางสาขามีแบบฟอร์มการประเมินผล ที่
ใช้ระดับคะแนนในการพิจารณาเต็ม 4 คะแนนโดยที่ 1 = Fail, 2 = Pass, 3 = Good, 4 = Excellent โดยให้
น าคะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อมาคูณกับค่าน้ าหนักถ่วง แล้วหาผลรวม เพื่อใช้เป็นคะแนนของแต่ละส่วน รายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)  

3. ประธานกรรมการเขียนค าชี้แจงผลการการสอบในกรณีที่ดีมาก และ ไม่ผ่าน และให้คณะกรรมการ 
สอบลงลายมือชื่อก ากับ  

4. เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ด าเนินการโดยให้
นักศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์แต่ละภาคการศึกษาที่ผ่านการลงนามเห็นชอบจาก  อาจารย์ที่
ปรึกษา พร้อมกับอาจารย์ที่ส่งผลระดับคะแนนเป็น S (Satisfied) หรือ U (Un satisfied) ให้กับสาขา เพื่อจัดส่ง
ให้ฝ่ายทะเบียนต่อไป 

 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
      การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่ลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 
2562 ที่ลงทะเบียน 6 หน่วยกิต และเป็นการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ มีนักศึกษาจ านวน 3 คน ได้สอบผ่าน
โครงร่างวิทยานิพนธ์  

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.3-1 รายงานการประชุม, มคอ.3,มคอ.5,มคอ.7, รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่อนักศึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ ์
5.3-2 รายงานการประชุม, มคอ.3,มคอ.5,มคอ.7, รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่อนักศึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ ์

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ บรรจ ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผลการด าเนนิงาน  

ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ ์

เอกสารหลักฐานประกอบ เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 3 คน 
1.2 มีการจัดประชุม 2 ครั้ง  ณ ห้องส านักงาน
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนอาจารย์เข้า 
คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร        

   5.4.1.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
5.4.1.2 ใบลงชื่อการเข้าร่วม
ประชุม 
 

(2) มีรายละเอยีดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 
2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

[   ] กรณีมี มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 สอดคล้องกับ มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับ มคอ.1 
[   ] กรณีไม่มี มคอ.1 
      [] มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ TQF 
      [   ] มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับประกาศ   TQF 
            

   5.4.2.1 กรณีไม่มี มคอ.1 
     1) ประกาศ TQF  
     2) มคอ.2   

(3) มีรายละเอยีดของ
รายวิชา และรายละเอยีด
ของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4  อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 
2562 มีจ านวน  4 รายวิชา และ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562  มี 4 รายวิชา  
2.รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 กอ่นเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 มีจ านวน 4 รายวิชา และภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มี จ านวน 4 รายวิชา 

ไม่มีรายวชิาประสบการณภ์าคสนาม (มคอ.4 )  

   5.4.3.1 ค าสั่งแต่งต้ังผู้สอน 
5.4.3.2 แ บ บ ส รุ ป ก า ร ส่ ง
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ. 
 

(4) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ไม่มีรายวิชาประสบการณ์
ภาคสนาม จึงไม่ไดจ้ัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา  
 

    
มคอ.5 
 

(5) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 
 
 
 
 

[] มี มคอ.7  
[   ] ไม่มี มคอ.7  
 

   5.4.5.1 มคอ.7 
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ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ ์

เอกสารหลักฐานประกอบ เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

หลักสูตรการด าเนินงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3   
 

   5.4.6.1 สรุปการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.4.6.2 ค าสั่งแต่งต้ังกรรมการ
ทวนสอบฯ  
ค าสั่งเลขที่ 1013/63 ลงวันที่ 
8 พฤษภาคม 2563 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธก์ารสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

[] มีผลการประเมินการด าเนินงานทีร่ายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 
[   ] ไม่มีผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 
[] มีโครงการ กจิกรรม หรอืรายวิชาที่ด าเนินการ
เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากผล
การประเมินในปีที่แล้ว 

   5.4.7.1 มคอ.7 ปทีี่แล้ว  
5.4.7.2  มคอ.7 ปทีี่ประเมิน  
5.4.7.3 มคอ.5 ปทีี่แล้ว  
5.4.7.4  มคอ.3 ปทีี่ประเมิน  

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทกุ
คน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 

[   ] มีอาจารย์ใหม ่
      - มีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น ...... คน 
      - ได้รับการปฐมนิเทศ ...... คนหรือได้รับ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน.......คน 
[] ไม่มีอาจารย์ใหม ่

    

(9)  อาจารย์ประจ าทกุคน
ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

- มีอาจารยป์ระจ าทั้งสิ้น  3  คน ได้แก่  
1) ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง  
2) ดร.กรรณวิษณ์ ช่วยอปุการ 
3) รศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์ 
- สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาได้ส่งอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรทั้งหมด เข้าร่วมประชุมการพฒันาศักยภาพ 
ของอาจารย์ โดยสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏชยัภูมิได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
1) โครงการอบรมหัวขอ้ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย”์   
2) โครงการอบรม “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรและปจัจัยดว้ยโปรแกรม SPSS AMOS  
3) โครงการอบรม “วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตรหรือ
ลิขสิทธิ์ได้”  
4) โครงการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความวิจยัเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อตพีิมพ์ในวารสารนานาชาติและเทคนิค
การน าเสนอานเป็นภาษาอังกฤษ  
5) โครงการอบรมเรื่อง “การใช้โปรแกรม SPSS และ
การวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยัเบื้องต้น”  
- ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ทั้ง 3 คน 
- คิดเป็นร้อยละ 100 

   5.4.9.1 หลักฐาน/รายงานการ
เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน  
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ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ ์

เอกสารหลักฐานประกอบ เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก 

(10) จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

[   ] มีบุคลากรสายสนับสนุน 
      - มีบุคลากรทั้งสิ้น ...... คน 

1. ชื่อ-สกุล................ 
    ได้รับการพัฒนาฯ เรื่อง ระบุ...... 
2. ชื่อ-สกุล................ 
    ได้รับการพัฒนาฯ เรื่อง ระบุ...... 

- ได้รับการพัฒนาฯ ...... คน 
- คิดเป็นร้อยละ ...... 
[] ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

    

(11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดทา้ย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5.1จากคะแนนเต็ม 5.0 

[] มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม ่
- จ านวนนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม ่1 คน 
- จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 100 
- ระดับความพึงพอใจ  4.92 

[   ] ไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 

   5.4.11.1 ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
 

(12) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 
 

[] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51   
   - ได้คะแนนเท่ากับ 4.6  
[   ] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ได้คะแนน...... 

   5.4.12.1 รายงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

 วิธีการค านวณ 
(1)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการไดจ้ริง 
= 10 

(2)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 25627 

= 10 

(3)  ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

= 100 % 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ100  5 คะแนน บรรล ุ
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร - 

 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- 
 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ในอนาคต 

- 
 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของอาจารย์และนักศึกษา 

ได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
เพียงพอต่อความต้องการฯ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

(1) มีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
หลักสูตรฯ ได้มีการจัดท าระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ผู้รับบริการ และผู้ปฏิบัติรับทราบระบบการด าเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินการด้านการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมแก่
ผู้รับบริการและเพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในกระบวนการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในการ
ด าเนินการบริหารหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่เป็นส่วน สนับสนุน
และส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ wifi ตลอดจนการให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น ระบบและกลไกของการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จึงเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้การด าเนินการด้าน การจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้การ
จัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลแก่ นักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และน าผลการ  ติดตามการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาปรับปรุง เพ่ือพัฒนา  กระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
และสนองความต้องการของผู้ใช้บริการจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป  

โดยรายละเอียดกระบวนการของระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สามารถอธิบายได้ดังนี้  
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1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ท าการส ารวจ/จัดท าความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  และ
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน จากนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มาใช้เป็นข้อมูลร่วมในการ
พิจารณาและเสนอไปยัง มหาวิทยาลัยเพ่ือรอการอนุมัติจัดสรรในแต่ละปีทั้งแหล่งงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได ้ 

2. ด าเนินการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 
ห้องเรียน, ห้องสมุดและสืบค้นการวิจัย,ห้องคลินิกวิจัย, ห้องพักของนักศึกษา, ห้องสมุดอิเล็คโทรนิค และ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/การให้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสาธารณูปโภค/อาคารสถานที่  ฯลฯ 
ซึ่งมีการบริหารจัดการด้านการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เหล่านี้ ดังนี้   

ห้องเรียน มีกระบวนการด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. งานบริการการศึกษา ด าเนินการส ารวจรายวิชาที่หลักสูตรฯ  เปิดสอน จ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียนในรายวิชานั้น ๆ และจ านวนห้องเรียนภายในคณะฯ เพื่อจัดสรรห้องเรียนให้มีความเหมาะสม
กับจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนและรายวิชาที่เปิดสอน  

2. ในกรณีที่ห้องเรียนของคณะฯ มีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และไม่รองรับ
รายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอน งานบริการการศึกษา ประสานงานไปยังคณะฯ /  หน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่หลักสูตรฯ เปิดสอน 

3. งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา แจ้งให้คณาจารย์และนักศึกษาทราบ ก่อนเปิดให้มีการ
เรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ มีกระบวนการด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) คณะกรรมการห้องปฏิบัติการ ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการ จัดสรรอุปกรณ์ส าหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา พร้อมกับการประเมินความต้องการและความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนในการใช้อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนต่าง ๆ  

(2) ในการด าเนินการด้านการจัดสรรวัสดุ/อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ สามารถแยก  ออกเป็น 2 
กรณี คือ 

2.1 กรณีวัสดุ/อุปกรณ์ช ารุด 1) ภาควิชารัฐศาสตร์ที่รับผิดชอบโดย คณะกรรมการและอาจารย์ที่
รับผิดชอบแจ้งขอเสนอซ่อมวัสดุ/ อุปกรณ์ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 2) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการ
ซ่อมบ ารุงวัสดุ/ อุปกรณ์ โดยให้มีสภาพพร้อมใช้งานในการสนับสนุน การเรียนการสอน 

2.2 กรณีวัสดุ/อุปกรณ์ มีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
1) ภาควิชารัฐศาสตร์รับผิดชอบห้องปฏิบัติการจัดท าค าขอซื้อ พร้อมทั้งเปรียบเทียบ ราคากับคู่

เทียบ เพื่อน าเสนอประธานกรรมการห้องปฏิบัติการกลาง พิจารณา  
2) หลังจากท่ีภาควิชารัฐศาสตร์ คณะกรรมการห้องปฏิบัติการพิจารณาเห็นชอบ จึงน าเสนอ

คณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติค าขอ  
3) หลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณบดีอนุมัติค าขอซื้อ งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์

ตามค าขอซื้อ  
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4) งานพัสดุพร้อมทั้งกรรมการห้องปฏิบัติการผู้จัดท าค าขอซื้อ ตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุ/
อุปกรณ์ ก่อนเบิกจ่ายวัสดุ/ อุปกรณ์ เพ่ือน าไปสนับสนุนการเรียนการสอน ต่อไป 

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสาธารณูปโภค/อาคารสถานที่ 
ฯลฯ  ในการด าเนินการด้านการจัดสรรอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ/
ระบบสาธารณูปโภค/อาคารสถานที่ ฯลฯ แยกออกเป็น 2 กรณี คือ 

1.1 กรณีวัสดุ/อุปกรณ์ช ารุด 
1) ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งซ่อม วัสดุ/อุปกรณ์ ในระบบแจ้งซ่อมของคณะฯ  
2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการซ่อมบ ารุงวัสดุ/อุปกรณ์ โดยให้มี

สภาพพร้อมใช้งานในการสนับสนุนการ เรียนการสอน 
1.2 กรณีวัสดุ/อุปกรณ์ มีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ  

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือผู้รับผิดชอบแจ้งความจ านงเพ่ือขอซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์ไปยังงาน
พัสดุ  

2) งานพัสดุจัดท าค าขอซื้อ พร้อมทั้งเปรียบเทียบราคากับคู่เทียบ เพ่ือน าเสนอคณบดีพิจารณา  
3) งานหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณบดีพิจารณาอนุมัติแล้ว งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อวัสดุ/

อุปกรณ์ ตามค าขอซื้อ 
4) งานพัสดุพร้อมทั้งนักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุ/

อุปกรณ์ ก่อนเบิกจ่ายเพ่ือน าไปติดตั้งและ ให้บริการเพ่ือน าไปสนับสนุนการเรียนการสอน ต่อไป 
4. หลังจากคณะฯ ได้ด าเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาแล้ว นักศึกษา 

คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ท าการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ  

5. คณะกรรมการประจ าคณะน าผลการประเมินความพึงพอใจ รวมทั้งข้อเสนอแนะมาประชุม 
ประเมินกระบวนการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง และ
พัฒนา กระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

คณะกรรมการหลักสูตรวางระบบ ดังนี้ 
1. หลักสูตรวางแผนจัดการประชุมเพ่ือส ารวจ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ

ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่จะต้องใช้ในแต่ละภาคการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 
     1.1 หลักสูตรจัดประชุมวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
     1.2 หลักสูตรร่วมกับคณะก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี 2563 (ปีการศึกษา 2562) โดยผ่าน

การประชุมวางแผนงบประมาณเก่ียวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
ประจ าปี 

     1.3 หลักสูตรประสานงานกับส านักวิทยบริการและสารสนเทศเก่ียวกับหนังสือและต าราเรียนที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตร 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกันตรวจสอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และส่งรายการสิ่งสนับสนุนการ
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เรียนรู้ (เพ่ิมเติม) ต่อที่ประชุมสาขาและคณะ เพ่ือจัดซื้อก่อนเปิดภาคการศึกษา 
     2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าการส ารวจต ารา หนังสือ สื่อประกอบการเรียนการสอน ก่อนเปิด

ภาคการศึกษา  
     2.2 หลักสูตรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรี ยนรู้ อาทิ หนังสือ 

เอกสารประกอบการสอน และครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา  
     2.3 จัดท าระบบเบิก/ยืม/คืน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ผลการประชุมทบทวน ระบบการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ  โดยการมีส่วนร่วมของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เมื่อด าเนินการไปแล้วพบว่า 
    3.1 ตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกับคณะฯ ในการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เกี่ยวข้องกับรายวิชาในหลักสูตร และแจ้งต่อนักศึกษาให้ใช้ทรัพยากรต่างๆเพ่ือประกอบการศึกษาค้นคว้า
ในรายวิชาต่าง ๆ  

     3.2 นักศึกษามีการเบิกใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยพิจารณา
จากระบบเบิก/ยืม/คืน ที่มีนักศึกษาลงบันทึกอย่างต่อเนื่อง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า  
1.หลักสูตรส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 
         2. จัดท าแผนความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
         3. หลักสูตรจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
         4. หลักสูตรด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

5. ก ากับติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
                ในปีการศึกษา 2562 คณะรัฐศาสตร์ ระบบการด าเนินงานของคณะโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภายใต้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ ประจ าคณะ โดยมีประธานหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการ ในการวางแผนการบริหารจัดการ

สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อวางแผนการจัดสรร

สิ่งสนับสนุน การเรียนการสอน โดยน า ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน จากนักศึกษา และจากการส ารวจ
ความ ต้องการวัสดุ/อุปกรณ์ ของอาจารย์และบุคลากร มาใช้ในการพิจารณา โดยสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของ
คณะฯ ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดอิเลคโทรนิคประจ าคณะฯ รวมถึงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/การ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสาธารณูปโภค/อาคารสถานท่ี  ฯลฯ 

                       โดย งานบริการการศึกษาฯ ร่วมกับคณะกรรมการหลักสูตรจัดสรรห้องเรียนภายในคณะ
เพ่ือ รองรับรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอน ในกรณีที่ห้องเรียนของคณะมีจ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวน
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นักศึกษาที่ลงทะเบียน และไม่รองรับรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอน งานบริการการศึกษาและกิจการ
นักศึกษา ประสานงานไปยังคณะฯ หน่วยงานอื่น ๆ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนเพ่ือการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่หลักสูตรฯ เปิดสอน โดยในปีการศึกษา 2562 งานบริการการศึกษา ได้ด าเนินการใช้
ห้อง 2402 เป็นห้องเรียนและห้องสืบค้นงานของนักศึกษาภาคปกติ จ านวน 15 คน เพ่ือใช้เป็นสถานที่ใน
การปรึกษาและให้ค าแนะน าการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ พบว่า อยู่ในระดับดี และมีข้อเสนอแนะ เก่ียวกับ สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  และ 
คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นไม่เพียงพอ 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
 ทั้งนี้ หลักสูตรด าเนินการตามระบบและกลไกอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการตาม
ระบบและกลไกที่ก าหนดไว้ และมีมติให้แจ้งทางมหาวิทยาลัยในการตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
รวมทั้งของบประมาณในการซื้อคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการสืบค้นเพ่ิมเติม 
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
             จากผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นร่วมกันว่า ยังคงยึดตามระบบ
และกลไกเช่นเดิม 

 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา 

ได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
เพียงพอต่อความต้องการฯ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

หลักสูตรฯ ประชุมเพื่อตรวจสอบจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
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1. หลักสูตรฯ อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาโดยให้เบิก/ยืม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนทั้งใน/นอกสถานท่ี 

2. แนะน านักศึกษาให้มีการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยได้จัดให้บริการ 
เช่น หนังสือส าหรับค้นคว้าเพิ่มเติมการศึกษาค้นคว้าข้อมูล E-book ในห้อง self study ของสาขา /การ
ให้บริการพิมพ์งานและถ่ายเอกสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของคณะ เป็นต้น 
     3. เมื่อด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าวข้างต้นแล้วพบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอนในบางรายการซึ่งเป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น 
กระดาษฟลิบชาร์ท ปากกาสีเคมี ไม่เพียงพอ จึงก าหนดแนวทางปรับปรุงและน าไปใช้ 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  

       จากแนวทางข้างต้น หลักสูตรฯ ได้จัดสรรงบประมาณและท าการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอนเพ่ิมเติม ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 

ได้ใช้งบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จ านวนทั้งหมด 

7 รายการ ท าให้หลักสูตรฯ สามารถจัดการเรียนการสอนภายใต้ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนได้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คณะกรรมประจ าหลักสูตรได้น าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อไป 

          รายงานจ านวนรายชือ่หนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และที่เกี่ยวข้อง 
ประเภท/รายการ ห้องสมุดส านักวิทยบริการ ห้องค้นคว้าเอกสาร 

 (ถ้ามี) 
1. หนังสือภาษาไทย 13,707 1,,000 
2. หนังสือภาษาอังกฤษ 4,234 20 
3. วารสารวิชาการภาษาไทย 105 - 

 
รายงานจ านวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และที่เกี่ยวข้อง 

ประเภท/รายการ ห้องสมุดส านักวิทยบริการ ห้องค้นคว้า
เอกสาร 
(ถ้ามี) 

4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
ซีดีรอม วีดิทัศน์  
วิดีโอเพ่ือการศึกษา 

1) ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection  
เป็นฐานข้อมูลที่ รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ  การโฆษณา 
การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี 
คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายช่ือ รวมถึง สารสนเทศของบริษัท
ต่างๆ อีกมากกว่า 6,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับ
เต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ 

 

http://search.proquest.com/abicomplete
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 2) ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses Fulltext 

เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full 
Text)ของสถาบันการศึกษาที่ ได้ รับการรับรองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีป
ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากว่า 1000 แห่ง ประกอบ
ไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก และปริญญาโท
ตั้ งแต่ปี  1997 ถึ งปั จจุบั น ไม่ น้ อยกว่ า 1 ล้ านรายการ และ

สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ 

 

 3 )ฐานข้อมูล Emerald Management (EM92) 
เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ 
การเงินและการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการและกลยุทธ 

 

 4) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)iG Library  
เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ )e-Books) ที่
รวบรวมเอาหนังสือและเนื้อหาจากส านักพิมพ์ต่างๆ จากทั่วโลกกว่า 
100 ส านักพิมพ์  ครอบคลุมสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุข 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม การเมือง การปกครอง กฎหมาย หนังสือ
อ่านนอกต ารา การ์ตูน เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download, 
Translate, Checkout มาพร้อมกับเครื่องมือในการสืบค้นต่างๆ 
ด้ วยเทคโนโลยี  iViewerสามารถรองรับ  Smart Phone และ 
Tablet   

 

 5) ฐานข้อมูล TDC   
โครงการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส์  ) Digital Collection(เป็นกิจกรรมหนึ่ ง ภายใต้
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis)ซึ่งเป็น 
เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้ง
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บ และ
แสดงเอกสารฉบับเต็มพร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
งานวิจัยของห้องสมุดในประเทศ ตลอดจน ให้บริการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด 

 

 6) ฐานข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศ OPAC 
   รวบรวมบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ภายในส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 

 

 

http://search.proquest.com/pqdtqlobal
http://www.emeraldinsight.com/
http://portal.igpublish.com/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://e-library.tru.ac.th:8991/F
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 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
           ได้มีการจัดสรรงบประมาณมายังหลักสูตรซึ่งทาง หลักสูตรได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์  และโน้ตบุ้ค เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอน อีกทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เสนอ  รายชื่อต ารา หนังสือ ทางด้านยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปยังทางส านักวิทยบริการฯ ในการจัดซื้อหนังสือ ต ารา และ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บริการอาจารย์ และนักศึกษาส าหรับค้นคว้า และ
ใช้ประกอบการเรียนการสอน และอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อ
ทรัพยากรสารสนเทศที่จ าเป็นให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดซื้อมาไว้ให้บริการอย่าง
เพียงพอและตรงกับความต้องการในการใช้งาน 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
             1. ผลการประเมินรอบที่ 1 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.56) และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ อุปกรณ์หรือสื่อในการสอนไม่สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอายุการใช้งานที่มาก  ห้องเรียนมีอากาศร้อน และท่ีจอดรถไม่
เพียงพอ ส าหรับอาจารย์พบว่า มีความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
(คะแนนเฉลี่ย 3.61) และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ อุปกรณ์ประจ าห้องเรียนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น 
เครื่องฉาย ไมโครโฟน  พัดลม เป็นต้น ควรมีเรื่องถ่ายเอกสารและปริ้นเตอร์ บริการ รวมทั้งการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต Wifi ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
             จากผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นร่วมกันว่า ต้องปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ เพราะส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างยิ่ง 
 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สูงขึ้น 

นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้มากข้ึน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
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ผลการด าเนินงาน  :  
จากผลการประเมินครั้งท่ี 1 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้จดัสรรงบประมาณเงินแผ่นดินของคณะฯ ให้จ านวนสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2562  โดยคณะฯ ได้จดัสรรสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนการสอน เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้ นักศึกษาสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1) ปรับปรุงห้องปฏิบตัิการทางคอมพิวเตอร์ พร้อมครุภณัฑ์ห้องปฏบิัติการทางคอมพิวเตอร์ (ช้ัน 3) 
     2) อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสาธารณูปโภค/อาคาร  สถานที่ ฯลฯ เพื่อ
จัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา จ านวน 4 รายการ (อ้างอิงจากแผนงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563) ได้แก่ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง 2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 3. เครื่องพิมพ์ ชนิดหมึกสีจ านวน 1 เครื่อง 4. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
5. เครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 เครื่อง 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  

2. ผลการประเมินรอบที่ 2 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
(คะแนนเฉลี่ย 3.66) และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ อุปกรณ์หรือสื่อในการสอนไม่สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากอายุการใช้งานที่มาก  ห้องเรียนมีอากาศร้อน และที่จอดรถไม่เพียงพอ ส าหรับอาจารย์พบว่า มี
ความพึงพอใจของนักศึกษาอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.78) และมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม คือ อุปกรณ์ประจ าห้องเรียนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น เครื่องฉาย ไมโครโฟน พัดลม เป็นต้น ควรมีเรื่องถ่าย
เอกสารและปริ้นเตอร์ บริการ 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

หลักสตูรน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ก าหนด 
โดยการพิจารณาจัดหาเองหรือประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้องในภาคการศึกษาและปีงบประมาณถดัไป 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
          จากผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร มีความเห็นร่วมกันว่า ควรพัฒนาระบบและกลไกท่ีให้อาจารย์
และนักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งการปรึกษาหารือและพูดคุยทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
             สภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากข้ึน นักศึกษาขยัน
มาเข้าห้องเรียน สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ตได้รวดเร็วมากข้ึน 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

6.1-1 ผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับจากการ
เสนอแนะจากผู้ประเมิน 

 
 

ความเห็นของประธานหลกัสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการ
เสนอแนะ 

 
 

การน าไปด าเนินการเพ่ือการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

 
 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  

 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน  

 
 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

 
 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร
จากผลการประเมิน 

 
 

3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
กระบวนการประเมิน  
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน  

 
 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

 
 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร
จากผลการประเมิน 
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีการเปิดหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท ที่คล้ายกัน อีก 1 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ในคณะรัฐศาสตร์ ท าให้ปริมาณผู้สมัคร ในหลักสูตรมีน้อยลง 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบนั(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดหลักสูตรในสาขาที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นใน
สถาบันการอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เนื่องจากนโยบายแต่ละ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น 
จึงท าให้มี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อหลักสูตร คือ ท าให้ปริมาณ
นักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตร น้อยลง 

 
 

หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
    แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

   
   
   

 
2. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
 

    
 

    
 

 


