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แบบรับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 

มิถุนายน 2563 โดยได้ท าการวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องและ

ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รวมทั้งสัมภาษณ์ตัวแทน

นักศึกษา ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนศิษย์เก่า จึงขอรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ฉบับ

นี้ทุกประการ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมนิเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1 1 ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2  2 ไม่ขอรับการประเมิน ไม่ขอรับการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 3  3 2.33 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  3 3.67 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5  4 3.25 ด ี
องค์ประกอบท่ี 6 4 3.00 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 3.09 ดี 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  

 ข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

     หลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธ์หรือการ

เข้าถึงเป้าหมายกลุ่มผู้เรียนเพ่ือให้เป็นไปตาม

แผนการรับนักศึกษา 

     ห ลั ก สู ต ร ได้ ด า เนิ น ก ารป ระช าสั ม พั น ธ์ โด ย

กลุ่มเป้าหมายหลักคือบุคลากร ขององค์ปกครองส่วน

ท้องถิ่น ภายในจังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง 

วิธีการประเมิน 
1. การวางแผนและการประเมิน 

 (1) การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  โดยก าหนดวันประเมิน ในวันที่ 
24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 
2563 เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ก าหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมาย
ภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ 

 (2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ า เพ่ือแนะน าคณะกรรมการตรวจประเมินแจ้งวัตถุประสงค์
การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
  (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 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 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 6 

   (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน และประสาน
กับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง หลังจากนั้น
คณะกรรมการผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอ
ไปยังหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ  เพื่อด าเนินการต่อไป 
2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงาน
การประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 
 2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เป็นผล
การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการประกันคุณภาพ (2) 
การน าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และ (3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อที่ประชุมของบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
 ทั้งนี้เกณฑ์การตัดสินผลเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา (1) ควรวางระบบการดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อสร้างความมุ่งมัน่ใน

การส าเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวงั (2) หลักสูตรควรมีกิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักศึกษาทั้งในห้องเรียนและ

นอกห้องเรียน เพื่อเพิ่มทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อาจารย์ในหลักสูตรทุกคนควรมีการพัฒนางานวิจัยที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยไม่ควรต่ ากว่า TCI กลุ่ม 1 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรควรหาแนวทางการช่วยเหลือ การ

ก ากับ การติดตามให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษาให้สามารถแก้ไขจุดอ่อน และ

เสริมจุดแข็งของตนเอง เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องของผู้เรียน และวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 

คณะรัฐศาสตร์ ปีการศกึษา 2562 

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

 ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมนิ 
โดยคณะกรรมการ 

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 (ไม่ขอรับการประเมิน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  
 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) 
ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

  

    

  

 

 

 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม      คะแนน 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสรมิ
และพัฒนานักศึกษา 

3 ระดับ 2 คะแนน 
ไม่บรรล ุ 2 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิด
กับนักศึกษา 

3 ระดับ 2 คะแนน 
ไม่บรรล ุ 2 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 2.33 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย ์

3 ระดับ 
3 คะแนน บรรล ุ 3 คะแนน 
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 ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมนิ 
โดยคณะกรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที ่4.2 คุณภาพ
อาจารย ์

 
รวม 5 คะแนน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

80% 
 

3 X 
100 = 100 % บรรล ุ 5 คะแนน 

3  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

60% 
 3 

X 100 = 100 % บรรล ุ 5 คะแนน 

3 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

30% 
 

1.60 
X 100 = 100 % บรรล ุ 5 คะแนน 

3 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับ
อาจารย ์

3 ระดับ 
 

3 ระดับ บรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 3.67 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

3 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 ระดับ 2 ระดับ ไม่บรรล ุ 2 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิน
ผู้เรยีน 
 

3 ระดับ 2 ระดับ ไม่บรรล ุ 2 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 
100 

7 ข้อ X 100 = 100 % บรรล ุ 5 คะแนน 
7 ข้อ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 3.25 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

3 ระดับ 3 ระดับ บรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 3 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน/ไมผ่่านการประเมิน 
 

 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

2 - - - -  
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 2.33 - - 2.33 ระดับคุณภาพปานกลาง 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 3.67 - - 3.67 ระดับคุณภาพดี 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 4.00 3.00 - 3.25 
ระดับคุณภาพดี 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 3.17 3.00 - 3.09 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน  ดี ปาน
กลาง 

  ระดับคุณภาพดี 

 

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 25561421104004 
1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รับใช้สังคม ซึ่ง

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ส าคัญของท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ เล็งเห็น

ความส าคัญของกระแสการตื่นตัวของคนในท้องถิ่นพร้อมกับมีนโยบายต้องการผลิตบุคลากรและสร้างกลไกในการ

พัฒนาท้องถิ่น จึงตระหนักว่าจ าเป็นต้องขยายบทบาทและภารกิจในทางวิชาการให้สูงขึ้น โดยพัฒนาหลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการสังคมและทิศทางการ

พัฒนาประเทศ มีเจตนาที่มุ่งเชื่อมโยงความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในแง่ของการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาความรู้ 

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้าใจถึงปัญหาและร่วมวางแผนการพัฒนา รวมถึงการมีส่วนในการ

พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนตามนโยบายของ

คณะกรรมการอุดมศึกษา และเป้าหมายของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง  

 ดังนั้นจึงได้พัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2562 ขึ้นโดยไดรับความเห็นชอบเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2562   เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 - คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 - สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2561 

 - สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 
ศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นต้นไปโดยมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ ............มิถุนายน 2562 
 

1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากเป็นหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2562 - 
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2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

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

1. นายสมปอง สุวรรณภูมา 1. นายสมปอง สุวรรณภูมา ไม่มเีปลี่ยนแปลง 
2. นายพิทักษ์พงศ์  กางการ 2. นายพิทักษ์พงศ์  กางการ   ไม่มเีปลี่ยนแปลง 

3. นายธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ 3. นายธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ ไม่มเีปลี่ยนแปลง 

 2.2 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. นายสมปอง สุวรรณภูมา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)  
M.A.(Political Science) 
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
University of Myore,India 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2554 

2543 

2541 

2. นายพิทักษ์พงศ์  กางการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

รป.ม.(การเมืองการปกครอง) 

ค.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2554 

2545 

2540 

3. นายธิติรัตน์  เหล่าคมพฤฒาจารย ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) 

วท.บ.(สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

สถาบันราชภฏัสรุินทร ์

2554 

2546 

2541 

 
 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ผลงานทางวิขาการ ปี พ.ศ. 
1. นายสมปอง สุวรรณภูมา สมปอง  สุวรรณภูมา. (2559). LIVING IN PEACE : THE HARMONIOUS SOCIETY,อยู่

อย่างสันติ : สังคมแห่งความสมานฉันท์. วารสาร มจร การพัฒนาศาสตร์. 1(2), 42-62. 
 
สมปอง  สุวรรณภูมา. (2560). บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการน านักศึกษาสู่ความเป็น
พลเมืองโลก. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 6(2) ฉบับพิเศษ, 665-678. 
 
คัทลียา นาวิเศษ วัชรินทร์ สุทธิศัย วิทยา เจริญศิริ  และสมปอง  สุวรรณภูมา. (2560). 
สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ. วารสารเซนต์จอห์น, 20(26), 234-251. 
 
สมปอง  สุวรรณภูมา และส าเริง  ไกยวงศ์. (2561). ความต้องการและความคาดหวังของ
ชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. 
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, 7(2) ฉบับพิเศษ, 78-90. 
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Sompong Suwannaphuma, Phramaha Suchat Analayo,Udorn Khiewon, 
Thongdee Sritragarn. ( 2 5 6 1 ) .  TALENT MANAGEMENT IN ORGANIZATION 
ACCORDING TO THE BUDDHIST PRINCIPLES. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , 
7(2) ฉบับพิเศษเดือนวิสาขบูชา, 25-32. 

2561 

2. นายพิทักษ์พงศ์  กางการ พิทักษ์พงศ์  กางการ. (2560). ผลกระทบของการค้าแรงงานต่างด้าวต่อความมั่นคงของ
ชาติในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง: กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ. วารสารราชพฤกษ์, 
15(3), 55-62. 
 
พิทักษ์พงศ์ กางการ. (2560). การสร้างสมรรถนะการเป็นผู้น า . ขอนแก่น : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 
พิทักษ์พงศ์  กางการ. (2561). การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับ
ครัวเรือนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. การประชุมวิชาการและผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 1 บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน, 12 
กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.  
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3. นายธิติรัตน์  เหล่าคมพฤฒาจารย ์ ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์. (2561). รูแบบการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 8(2), 61-68. 
 
สานนท์  ด่านภักดี และคณะ. (2561). พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง
ในประเทศไทย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, 7(2), 377-392. 
 
ธิติรัตน์  เหล่าคมพฤฒาจารย์ และพัฒนะ เรือนใจดี. (2561). การพัฒนารูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 18(1), 137-144. 
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2561 
 
 
2561 

 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

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

1. นายสมปอง สุวรรณภูมา 1. นายสมปอง สุวรรณภูมา ไม่มเีปลี่ยนแปลง 
2. นายพิทักษ์พงศ์  กางการ 2. นายพิทักษ์พงศ์  กางการ   ไม่มเีปลี่ยนแปลง 

3. นายธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ 3. นายธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ ไม่มเีปลี่ยนแปลง 

  
3.2 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. นายสมปอง สุวรรณภูมา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)  
M.A.(Political Science) 
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
University of Myore,India 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2554 

2543 

2541 
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2. นายพิทักษ์พงศ์  กางการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

รป.ม.(การเมืองการปกครอง) 

ค.บ. (สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2554 

2545 

2540 

3. นายธิติรัตน์  เหล่าคมพฤฒาจารย ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) 

วท.บ.(สุขศึกษา) 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

สถาบันราชภฏัสรุินทร ์

2554 

2546 

2541 

3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ผลงานทางวิขาการ ปี พ.ศ. 

1. นายสมปอง สุวรรณภูมา สมปอง  สุวรรณภูมา. (2559). LIVING IN PEACE : THE HARMONIOUS SOCIETY,อยู่
อย่างสันติ : สังคมแห่งความสมานฉันท์. วารสาร มจร การพัฒนาศาสตร์. 1(2), 42-62. 
สมปอง  สุวรรณภูมา. (2560). บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการน านักศึกษาสู่ความเป็น
พลเมืองโลก. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 6(2) ฉบับพิเศษ, 665-678. 
คัทลียา นาวิเศษ วัชรินทร์ สุทธิศัย วิทยา เจริญศิริ และสมปอง  สุวรรณภูมา. (2560). 
สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ. วารสารเซนต์จอห์น, 20(26), 234-251. 
สมปอง  สุวรรณภูมา และส าเริง  ไกยวงศ์. (2561). ความต้องการและความคาดหวังของ
ชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. 
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, 7(2) ฉบับพิเศษ, 78-90. 
Sompong Suwannaphuma, Phramaha Suchat Analayo,Udorn Khiewon, 
Thongdee Sritragarn. ( 2 5 6 1 ) .  TALENT MANAGEMENT IN ORGANIZATION 
ACCORDING TO THE BUDDHIST PRINCIPLES. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , 
7(2) ฉบับพิเศษเดือนวิสาขบูชา, 25-32. 
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2. นายพิทักษ์พงศ์  กางการ พิทักษ์พงศ์  กางการ. (2560). ผลกระทบของการค้าแรงงานต่างด้าวต่อความมั่นคงของ
ชาติในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง: กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ. วารสารราชพฤกษ์, 
15(3), 55-62. 
พิทักษ์พงศ์ กางการ. (2560). การสร้างสมรรถนะการเป็นผู้น า . ขอนแก่น : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
พิทักษ์พงศ์  กางการ. (2561). การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติระดับ
ครัวเรือนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. การประชุมวิชาการและผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 1 บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน, 12 
กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.  
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3. นายธิติรัตน์  เหล่าคมพฤฒาจารย ์ ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์. (2561). รูแบบการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 8(2), 61-68. 
สานนท์  ด่านภักดี และคณะ. (2561). พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง
ในประเทศไทย. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, 7(2), 377-392. 
ธิติรัตน์  เหล่าคมพฤฒาจารย์ และพัฒนะ เรือนใจดี. (2561). การพัฒนารูปแบบการมีส่วน
ร่วมในการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 18(1), 137-144. 
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3.1 อาจารย์ประจ า 
1) ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา 
2) ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์  กางการ 
3) ผศ.ดร.ธิติรัตน์  เหล่าคมพฤฒาจารย์ 
4) ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี 
5) ผศ.ดร.ประมุข  ศรีชัยวงษ์ 
6) ผศ.ดร.อนุสรณ์ พัฒนศานติ์ 
7) อาจารย์ ดร.ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี 
8) ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม 

 
3.2 อาจารย์พิเศษ 
       ไม่มี 

4. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 15 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 อาจารย์ประจ าหลักสตูร(ชุดปจัจุบัน) เป็นไป
ตามเกณฑ์ ดังนี ้

1. ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา 
2. ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์  กางการ 
3. ผศ.ดร.ธติิรัตน์  เหล่าคมพฤฒาจารย ์

  1.1-1 มคอ.2 หลักสตูรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

 

2. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคน มีคุณวุฒิหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

  1.1-2 มคอ.2 หลักสตูรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต หน้า 
3 ตารางที่ 9.1  

3. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเป็นไป 
ตามเกณฑ์ (อย่างน้อย 3 คน) ดังนี้ 
1. ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา 
2. ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์  กางการ 
3. ผศ.ดร.ธติิรัตน์  เหล่าคมพฤฒาจารย ์

  1.1-3 มคอ.2 หลักสตูรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต หน้า 
3 ตารางที่ 9.1  

4. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอน 

 อาจารย์ผูส้อนหรืออาจารย์ประจ า ในปี
การศึกษา 2562 เป็นอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
8 คน  และเป็นไปตามเกณฑ์ ได้แก่ 
1. ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา 
2. ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์  กางการ 
3. ผศ.ดร.ธติิรัตน์  เหล่าคมพฤฒาจารย ์
4. ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักด ี
5. ผศ.ดร.ประมุข  ศรีชัยวงษ์ 
6. ผศ.ดร.อนุสรณ์ พัฒนศานติ ์
7. ดร.ศาสตร์ศลิป์ ละม้ายศร ี
8. ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม 
 

  1.1-4  มคอ.2 1 มคอ.2 หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
หน้า 26 

5. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเปิดการเรียน
การสอนในภาคการศึกษา 1/2562 จึงยังไม่ได้
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 12 

  หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ท้ัง 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก มีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่าม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคล 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

หน่วยกิต ซึ่งขณะนี้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ไปแล้ว 9 หน่วยกิต 

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดย ๑ รายการ 
เป็นผลงานวิจยั 

6. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระร่วม  และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเปดิการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษา 1/2562 จึงยังไม่ได้มีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (ร่วม) เนือ่งจาก
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ไมน่้อยกว่า 12 
หน่วยกิต ซึ่งขณะนี้นักศึกษาลงทะเบียนเรยีนไป
แล้ว 9 หน่วยกิต 

  หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ท้ัง 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก มีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่าม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคล 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดย ๑ รายการ 
เป็นผลงานวิจยั 

7. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอบ
วิทยานิพนธ ์

คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวทิยานิพนธ์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเปดิการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษา 1/2562 จึงยังไม่ได้มีการ
แต่งตั้งอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ/์ค้นค้าอิสระ 
เนื่องจากนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต ซึ่งขณะนี้นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนไปแล้ว 9 หน่วยกิต 

  เป็นไปตามเกณฑ์ โดยยังไม่ไดร้ะบุ
ช่ือผู้ทรงฯภายนอก ประธานสอบ
ไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร
ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ.2558 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเปดิการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษา 1/2562 จึงยังไม่ได้มีการ
ด าเนินการจัดท าค้นคว้าอิสระ  เนือ่งจาก
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ไมน่้อยกว่า 12 
หน่วยกิต ซึ่งขณะนี้นักศึกษาลงทะเบียนเรยีนไป
แล้ว 9 หน่วยกิต 

  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึง
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศ 
คณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร ่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอตอ่
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

ที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) 

9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศกึษาเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 
 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเปดิการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษา 1/2562 เนื่องจาก
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน ไมน่้อยกว่า 12 
หน่วยกิต ซึ่งขณะนี้นักศึกษาลงทะเบียนเรยีนไป
แล้ว 9 หน่วยกิต ยังไมไ่ด้แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา จึงไม่มภีาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษา 

  หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มีนักศึกษา ท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ โดยยังไม่ครบหน่วยกิต 
จ านวน 25 คน จึงไม่สามาด าเนิน
ลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธธ์
ได้  

10. การปรับปรุง
หลักสตูรตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 เป็นหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

  - เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562   

เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2562 เป็นต้นไป 

- คณะกรรมการวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษา พิจารณาให้ความ

เห็ นชอบ ในการป ระ ชุม  ครั้ งที ่

9/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 

2561 

- สภาวิชาการพิจารณาให้ความ

เห็ น ชอบ ใน กา รป ระ ชุม ค รั้ งที่ 

7/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2561 

- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร

ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อ

วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ : หากไม่ผา่นเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ไดม้าตรฐาน และผลเป็น “ไมผ่่าน” คะแนนเป็นศูนย ์
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หมวดที ่2 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
ผลการด าเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีกระบวนการด าเนินงานระบบ
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการส่งเสริมให้มี
ความรู้ ทักษะ อย่างน้อยคนละ 1 รายการและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพมากข้ึน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขั้นตอนการรับอาจารย์ไว้อย่างชัดเจนและก าหนดให้หลักสูตร ด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนดไว้โดยเริ่มต้นจาก 

1. หลักสูตรฯ ส ารวจอาจารย์ในสาขาวิชาที่จะเกษียณอายุราชการ หรือ ลาออก มีการส ารวจ
รายวิชาที่เปิดในหลักสูตร และจ านวนนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร กรณีที่มีต าแหน่งว่าง หรืออาจารย์
ประจ าหลักสูตรไม่ครบตามระเบียบ สกอ. หรือสัดส่วนอาจารย์และนักศึกษาไม่เหมาะสม จ าเป็นที่ต้องรับ
อาจารย์เพ่ิม  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุม เพื่อขอต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิม
โดยที่ประชุมฯ ก าหนดความต้องการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมก าหนดคุณสมบัติโดยผ่านที่ประชุม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วยคุณวุฒิ ผลการศึกษา ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของหลักสูตร ไปยังคณะเพ่ือด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ประชุมเพ่ือก าหนดวิธีการสอบคัดเลือกที่เหมาะสม  
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าประกาศรับสมัคร และประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ประกาศผลผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้คัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร จากนั้นน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ที่ประชุมสภาวิชาการ  และสภา
มหาวิทยาลัยตามล าดับ และเม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  มหาวิทยาลัยท าหนังสือแจ้งไปที่ สกอ. 
4. ผู้สอบผ่านการคัดเลือก  มารายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดคณะ และ/หรือ หลักสูต รจัด
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ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับหน้าที่การรับผิดชอบด้านการสอน การปฏิบัติงานในคณะ อาคารสถานที่          
การบริหารและการด าเนินงานของหลักสูตร หน้าที่ของกรรมการบริหารหลักสูตรและด้านอ่ืนๆ อีกทั้ง
หลักสูตร จะด าเนินการจัดพี่เลี้ยงคอยให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ว่าด้วยเรื่อง คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 3 คน และเป็นอาจารย์ประจ าของคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ จึงไม่มีการรับอาจารย์ใหม่เข้ามาประจ าหลักสูตร 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากการที่ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่อง การรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น จึงยังไม่สามารถประเมินกระบวนการ  การรับอาจารย์และแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ว่ามีปัญหาหรือจุดบกพร่องในข้ันตอนใดบ้าง 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
เมื่อไม่มีการประเมินผลกระบวนการเรื่อง การรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากยัง
ไม่มีการด าเนินการจากเหตุผลข้างต้นนั้น ส่งผลให้จึงยังไม่มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการการจากผล
การประเมินแต่อย่างไร 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีกระบวนการการด าเนินงาน
ระบบการบริหารอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ร้อย
ละ 100 และภาระงานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ภาระ
งานข้นต่ าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีอัตราการ
คงอยู่ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
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ผลการด าเนินงาน  :  
หลักสูตร และคณะร่วมประชุมวางแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณา
ข้อมูลประกอบไปด้วย อัตราการคงอยู่  การเกษียณอายุราชการ  การลาศึกษาต่อ  ต าแหน่งทางวิชาการ 

 2. หลักสูตรเสนอแผนบริหารอาจารย์ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
 3. หลักสูตรด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  3.1 หลักสูตรประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ภาระงานของอาจารย์ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
  3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามกรอบภาระงาน 
 4. หลักสูตรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงาน 

 5. หลักสูตรประเมินระบบการบริหารอาจารย์ตามกระบวนการ PDCA 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2 /2562  วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2562  วาระท่ี 4 เพื่อพิจารณา  

4.1 เรื่องพิจารณาบทบาทหน้าที่ภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยที่ประชุมมีมติ 
ดังนี้ 

  1. ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา       รับผิดชอบในด้านบริหารหลักสูตร 
  2. ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์  กางการ       รับผิดชอบในด้านวิชาการ 
  3. ผศ.ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์  รับผิดชอบในด้านพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษา 
4.2  ทบทวนแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังตาราง 
แผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

แผนเรียนต่อ (ปริญญา
เอก) 

แผนท าต าแหน่งทางวิชาการ 

ปี 
พ.ศ. 

สาขาท่ีต้องการ
ศึกษาต่อ 

ต าแหน่ง 
ปี พ.ศ. ที่คาด

ว่าจะยื่น
เอกสาร 

ปี พ.ศ. ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ต าแหน่ง 

ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภมูา  - - รศ. 2563 2564 
ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ   - - รศ. 2564 2565 
ผศ.ดร.ธิติรตัน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ - - รศ. 2563 2565 

แผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านการอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด้านการอบรมสัมมนา 
ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา  อบรมการสอนออนไลน์ 
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ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ   อบรมการสอนออนไลน์ 
ผศ.ดร.ธิติรตัน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ อบรมการสอนออนไลน์ 

 

แผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านการวิจัยทางวิชาการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนงานวิจัยท่ีก าหนด 

ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา  1 เรื่อง/ปีการศึกษาและตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ กพอ. 
ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ   1 เรื่อง/ปีการศึกษาและตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ กพอ. 
ผศ.ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ 1 เรื่อง/ปีการศึกษาและตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ กพอ. 

 

 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประเมนิผลการด าเนนิงานดา้นการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรโดยด าเนนิการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและบริหารหลักสูตร  

     กระทรวงศึกษามีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรต้องมีประสบการณ์สอนในสาขานั้นๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ
ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๒ เรื่องที่มีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือปรับปรุงกระบวนการประเมินการรับและการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีกระบวนการการด าเนินงาน
ระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

อาจารย์ในหลักสูตรได้เข้าประชุม/อบรม/
สัมมนาในประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 

อาจารย์ทั้งหมดได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพมากข้ึน 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 22 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

1. หลักสูตรส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ประชุมจัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจ าปี เสนอต่อคณะ      

กรรมการบริหารคณะ 
3. จัดสรรงบประมาณการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีศักยภาพที่

สูงขึ้น 
4. ด าเนินการตามแผน ควบคุมก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงาน

ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
5. ประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินตาม

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามวงจร PDCA 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2 /2562  วันที่ 4 
พฤศจิกายน 2562  วาระท่ี 4 เพื่อพิจารณา 
 4.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ประจ าปี 2563 ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมอบรมสัมมนาและประชุมวิชาการ เป็นจ านวน  5,000 บาท/คน   

ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน 3 คน ดังนี้  
ล าดับ กิจกรรม/โครงการ อาจารย์ท่ีเข้าร่วม 

1 อบ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร  “การ พั ฒ น า
ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์” วันที่  14-15 
พฤษภาคม 2563 

ผศ.ดร.สมปอง  สุวรรณภูมา 
ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ ์การงการ 
ผศ.ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ 

 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการส่งบทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ในการประชุม

วิชาการระดับชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ดังนี้ 
ชื่อ – สกุล ผลงานวิชาการ 

แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการศกึษาโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2.วารสาร ครุศาสตร์ปริทรรศน์ ปีท่ี6 ฉบับท่ี1มกราคม-
เมษายน 2562 (หน้า105). 
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 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
          มีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้านการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหารของคณะฯและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมประเมินกระบวนการก าหนดบทบาท
หน้าที่ ภาระงาน การ พิจารณาความดีความชอบและการยกย่อง เป็นกระบวนที่มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับสูง พิจารณาจากอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา  สรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร  โดยสาขาวิชาได้จัดท าแผน
บริหารและพัฒนาอาจารย์สาขาวิชา โดยมีเป้าหมายให้มีอาจารย์ มีการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ รอง
ศาสตราจารย์ ของอาจารย์ 2 ท่าน และได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยการน าเข้าที่ประชุม
กรรมการบริหารสาขาวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

4.1-1 แผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ
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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 ผศ.ดร.สมปอง  สุวรรณภูมา 
2 ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ การงการ 
3 ผศ.ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ 

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

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 100 

x 5 = 5 คะแนน 
 100 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2.2-1 ต าแหน่งและคณุวุฒิอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.1 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

ป.เอก 100 % 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 3 คน ได้แก่    
ล าดับ ชื่อ-สกุล 

1 ผศ.ดร.สมปอง  สุวรรณภมูา 

2 ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ การงการ 
3 ผศ.ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ 

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

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 3 x 5 = 5คะแนน 
 3     

เอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.2-1 ต าแหน่งและคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.2 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.เอก 75 % ร้อยละ 100  5 คะแนน บรรล ุ
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  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

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

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 1.2 x 100 = ร้อยละ 40  
  3     

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

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 พิทักษ์พงศ์ กางการ  
และอนันต์ รัศมี 
 
 
 
 

การศึกษาความตระหนักในการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านนาฝาย ต าบล
นาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. 
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์, 2(1), 10-17. 

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 Suwannaphuma S. 
and Kuppako D. 

An application of the Buddhist 
administration. The First 
International Conference of 
Kalasin University 2019 on 
“Recent Innovations of Science 
and Social Sciences for 
Sustainability”, 15-16 July 2019, 
Kalasin University. Kalasin. 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

3 

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

0.60 จินตนา จุงใจ ,อินถา ศิริวรรณ  
บุญเชิด ชานิศาสตร์ ,สมปอง 
สุวรรณภูมา 
 

แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาป ระถมศึกษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 2.วารสาร ครุ
ศาสตร์ปริทรรศน์, 6(1), หน้า105. 

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

0.80   
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

5 

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

1.00   

- 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 ผลงานทางวิชาการอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

40 % ร้อยละ 10  5 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรมีผลการด าเนนิงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียด ดังนี ้
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 

ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

ตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดท าแบบส ารวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ปี

การศึกษา 2560-2562 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ดังนี้ 

ล าดับ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
1 ผศ.ดร.สมปอง  สุวรรณภูมา ผศ.ดร.สมปอง  สุวรรณภูมา ผศ.ดร.สมปอง  สุวรรณภูมา 
2 ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ กางการ 
3 ผศ.ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ ผศ.ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ ผศ.ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์ 

ร้อยละอัตรา
การคงอยู่ 

100 100 100 

 

- ความพึงพอใจของอาจารย ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการประจ า

หลักสูตรเพื่อหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า ร้อยละ 
80 ทุกคร้ัง ท าให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน การติดตามการจัดท ามคอ. มีการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การด าเนินงานตามหน้าที่ การจัดท า มคอ.3 
- 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินแต่ละปีการศึกษาดังนี้ ดังนี้ 

 
ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 

2560 4.00 เพิ่มข้ึน 
2561 4.05 เพิ่มข้ึน 
2562 4.14 เพิ่มข้ึน 

 
ผลการด าเนินงาน  :  
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาท าการส ารวจความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรโดยมีคะแนน เฉลี่ย 4.14 โดยเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มปี 2560 – 2562 มี
แนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง และมีผลการด าเนินงาน ซึ่งคณาจารย์สาขารัฐประศาสตร์มีอัตราการ
คงอยู่ 100 % มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานดีขึ้น 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

4.3.1 ผลสรุปคะแนนแบบประเมินความพึงพอใจอาจารย์ที่มีต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
1. ข้อมูลนักศึกษาทีร่ับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
   จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) 

2559 2560 2561 2562 
2559     
2560     
2561     
2562    26 
รวม    26 

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
- ไม่มี - 

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

2557 - - 
2558 - - 
2559 - - 

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
    - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 31 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ผลการด าเนินงาน 
       เนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีบัณฑิต จึง
ขอไม่รับการประเมิน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.1-1 - 
2.1-2 - 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน 

เนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีบัณฑิต 
จึงขอไม่รับการประเมิน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน 
แหล่งเผยแพร่ 

(ช่ือวารสาร/การประชุมวิชาการ วนั
เดือน ปีท่ีตีพิมพ์) 

ค่าน้ าหนัก 

    
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีตี่พิมพ์หรือเผยแพร่  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด  
รายการหลักฐานอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

2.2-1 - 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
- การรับนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาแรกเข้ามีจ านวนเป็นไปตามแผนการ
รับนักศึกษา จ านวน  35 คน 

นักศึกษาแรกเข้ามีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ก าหนดใน มคอ.2 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกของ
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การรับนักศึกษา ในปีการศึกษา  2562 ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้ประชุมเพ่ือก าหนด
เป้าหมายจ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา  2562  ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
31 กรกฎาคม 2562 ซึ่งได้ก าหนดตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 คือ นักศึกษาที่จะศึกษาแผน ก จ านวน 
35 ภาคพิเศษและ ภาคปกติทั้งแผน ก และแผน ข จ านวน 5 คน  
 2. หลักสูตรฯ เสนอแผนการรับนักศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ(รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการคณะ) 
 3. มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครนักศึกษา ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562  โดยรับสมัครระหว่าง
วันที่ 6 กันยายน – 18 ตุลาคม  2662 
 4. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยหลักสูตรจัดท าแผ่นพับ เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับศิษย์
เก่า    รัฐประศาสนศาสตร์ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  นอกจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบของ Website, Line, และ Facebook 
 5. มหาวิทยาลัยด าเนินการรับสมัคร ตามประกาศ 
 6. หลักสูตรขอขยายเวลารับสมัคร  เนื่องจากจ านวนผู้สมัครมีน้อย  
 7. มหาวิทยาลัยอนุมัติการขอขยายเวลารับสมัคร  
 8. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก (ค าสั่งแต่งตั้ง) 
 9. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน(ประกาศรายชื่อ) 
 10. ด าเนินการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์  คือ การสอบข้อเขียนวัดความรู้ความสามารถ และ สอบ
สัมภาษณ์ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 โดยด าเนินการสอบดังนี้ 
  - ทดสอบข้อเขียน   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น. 
  - สอบสัมภาษณ์   ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.  
 11. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลงวันที่  12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
จ านวน  23  คน 
 12. หลักสูตรฯ ขออนุมัติเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 เนื่องจากจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผน 
 13. มหาวิทยาลัยอนุมัติการขอเปิดรับสมัคร รอบท่ี 2 และด าเนินการตามระบบ 
 14. รายงานตัวการขึ้นทะเบียนนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อย จากการเปิดรับสมัครรอบที่  1 และ 
รอบท่ี 2  จ านวน  20  คน 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ได้น าระบบและกลไกการรับนักศึกษา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือประเมิน

กระบวนการว่ามีจุดบกพร่องและมีปัญหาในกระบวนการด าเนินการอย่างไร จากผลการประชุม พบว่า 
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จ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวไม่เป็นแผนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2  ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว พบว่า ช่วงเวลาใน

การรับสมัครค่อนข้างกระชั้น เนื่องจากหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 

เมษายน 2562 และมหาวิทยาลัยประสงค์ให้เกิดรับสมัครนักศึกษาใน ภาคการศึกษา 1/2562 และ

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการรับสมัคร มีการประชาสัมพันธ์ในวงจ ากัด 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  จึงมีมติ ดังนี้ 
1. การรับสมัครนักศึกษาควรก าหนดช่วงเวลาการรับสมัครที่ชัดเจนในแต่ละปีการศึกษา  

2. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook , Line และประชาสัมพันธ์โดยตรงยังหน่วยงานของ
รัฐและเอกชนเขตพ้ืนที่ให้บริการ โดยเฉพาะหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 
จากมติที่ประชุมที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ทางหลักสูตรได้วางแผนด าเนินการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 
2563 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดข้ึนเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา(กรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด) 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักศึกษามีพื้นฐานความรู้พร้อมที่จะศึกษาใน
หลักสูตรฯ 

นักศึกษามีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ
พร้อมที่จะศึกษาในหลักสูตร 
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 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
 

 
 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเปิดภาค
เรียน โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
หลักสูตรได้ด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเปิดโอกาสให้พบกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษาดูงานในประเทศ และการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการท าค้นคว้าอิสระ  
แนะน าฐานข้อมูลการศึกษาค้นคว้า และการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการท าดุษฎีนิพนธ์ รวมทั้งหลักสูตรได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมู ล
นักศึกษาในแต่ละกลุ่มเรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับ ติดตามนักศึกษาอย่างเป็นระบบ 
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 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เป็นที่
เรียบร้อย  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือประเมิน กระบวนการรับนักศึกษาว่ามี
กระบวนการ หรือ ขั้นตอนใดที่ต้องเพ่ิมเติมตามการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่  26  พฤษภาคม  พ.ศ. 
2562  ซึ่งจากการประชุมประเมินกระบวนการดังกล่าวได้ทราบปัญหาดังนี้  (บันทึกประชุม) 

1. กระบวนการเตรียมความพร้อมมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือท าความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีคู่มือนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมที่จะศึกษาและวางแผน
การศึกษาเพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ 

2. กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้  
- มีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพ่ือทราบพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  และประชุมจัดผู้สอนภาษาอังกฤษเพ่ือจัดการสอนให้เหมาะสมกับ
นักศึกษา 
                  - มีการทดสอบความรู้พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
เพ่ือจัดเตรียมโครงการเสริมความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากการประเมินผลการด าเนินการการเตรียมความพร้อมตามกระบวนการ ของปี 2562 มาทางหลักสูตร
ได้น ามาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นในกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ปี 2563 ให้ มีความพร้อมทางด้านร่างกาย บุคลิกภาพที่เหมาะสมสามารถใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยได้ และมีความเข้าใจในการเรียนด้านวิชาการเป็นอย่างดี 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.1 – 1 แผนการรับนักศึกษา 

3.1 – 2  คู่มือนักศึกษา 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.1 การรับนักศึกษา 3 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 37 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
สัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษาหน้าที่ในการ
ควบคุม ดูแล ก าหนดเวลา ให้ค าปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระไว้อย่างชัดเจนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

นั กศึ กษาส า เร็จการศึ กษ าได้ ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีระบบและกลไกการ
ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีแนวทางขั้นตอน ดังนี้  

 1.ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนในการช่วยเหลือ ก ากับติดตามความก้าวหน้า
ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

 2.จัดท าสมุดบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาแต่ละคนในการบันทึกเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าทุกครั้ง 

 3.จัดท าปฏิทินการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และก ากับติดตามความก้าวหน้า โดยก าหนดการเข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 3 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

 4.อาจารย์ที่ปรึกษาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

 5.อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และหาช่องทางในการน าผลงานนักศึกษาตีพิมพ์ใน
วารสารหรือประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

 6.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลงานนักศึกษาในการตีพิมพ์ผลงาน 

 7.ประกาศผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบ เพ่ือด าเนินการส่งตีพิมพ์/น าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการ 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  

ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการแบ่งภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ดูแล ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และก ากับติดตาม การเรียนการสอนของนักศึกษา  ดังนี้ 

 1. ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา ดูแลนักศึกษารหัส  62 จ านวน  4  คน 
 2. ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์  กางการ  ดูแลนักศึกษารหัส  62 จ านวน  4  คน 
 3. ผศ.ดร.ธิติรัตน์ เหล่าคมพฤฒาจารย์  ดูแลนักศึกษารหัส  62 จ านวน  4  คน 
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 โดยได้ก าหนดให้นักศึกษารายงานผลการลงทะเบียน ผลการเรียน ลงในคู่มือนักศึกษา ในส่วน
การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทางหลักสูตรยังไม่ได้ด าเนินการจัดอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจาก
นักศึกษายังเรียนภาคทฤษฎียังไม่ครบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรฯและส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติในการเสนอหัวข้อ และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คือ 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และจะต้องลงทะเบียนรายวิชาการค้นคว้า
อิสระอย่างน้อย 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่จะเสนอหัวข้อ ซึ่งขณะนี้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไป
แล้วจ านวน 9 หน่วยกิต เท่านั้น 

 การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากการที่ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น จึงยังไม่สามารถ

ประเมินกระบวนการการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา ว่ามีปัญหาหรือ

จุดบกพร่องในขั้นตอนใดบ้าง เนื่องจากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนเพียง 9 หน่วยกิต ซึ่งไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ทีห่ลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
กระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระแก่บัณฑิตศึกษา ในเบื้องต้นนั้น  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณามีมติให้นักศึกษา ศึกษารูปแบบการเขียนโครงร่างวิจัยตาม
คู่มือวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพ่ือให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักศึกษา จ านวน 7 คน นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
หลักสูตรได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ านวน   4   กิจกรรมได้แก่ 
 1. อบรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
 2. ศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การท าวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
          4. สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนโครงร่างวิจัย 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ในส่วนจัดสนทนาทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรม (AAR) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่พึงพอใจใน

กระบวนการจัดกิจกรรม และมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกิจกรรม 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมพิจารณากระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยน ากระบวนการและข้อเสนอแนะ มาประกอบการพิจารณา มีมติ
ให้ด าเนินการปรับปรุงกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษากับนักศึกษารุ่น
ต่อไป และให้นักศึกษา รุ่นปี 2562 นี้ สมัครร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

3.2.1 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
- การคงอยู ่

 
ปี

การศึกษา 
จ านวน

รับเข้า 
จ านวนนักศึกษาตามหลักสูตร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปกีารศึกษา 2562 2558 2559 2560 2561 2562 
2560 X   X   X 
2561 X    X  X 
2562 26     26 0 

 รายละเอียดอัตราการส าเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
ปี

การศึกษา 
จ านวน

รับเข้า 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปกีารศึกษา 2562 2559 2560 2561 2562 
2558 X   X  X 
2559 X    X X 

หมายเหตุ* วธิีการค านวณ 

 อัตราการส าเร็จการศึกษา     
(1)
(2) x 100 อัตราการคงอยู ่  

(1)
(3)-(1) x 100 

 
 

 
 
 
 

ปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษา 
2562 100 100 
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- ความพึงพอใจของนักศึกษา 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 

ที ่ รายการประเมิน ปีที่ประเมิน 
2562 2563 2564 

1 ด้านหลักสูตร 4.45 - - 
2 ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.55 - - 
3 ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.25 - - 
4 ด้านการวัดประเมินผล 4.29 - - 
5 ด้านการช่วยเหลือ/ให้ค าปรึกษา 4.35 - - 
6 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.20 - - 

คะแนนเฉลี่ย 4.35  - 
 

- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการข้อร้องเรียน 

- ไม่มีการร้องเรียน - 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 3 ระดับ 2 ระดับ 2 คะแนน ไม่บรรลุ 
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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 
3062101 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย 6 8 2             16 16 
3062102 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 7 9 1             16 16 
3062103 ระเบียบวธิีวิจยัทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ 
8 8              

16 16 

3062103 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา              s  16 16 
ภาคการศึกษาที่ 2 
3062104 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ  

6 
 

8 
 

2 
            

16 16 

3062105 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 6 8 2             16 16 
3062106 การบริหารการคลังและงบประมาณ

ภาครัฐ 
10 6              

16 16 

3062102 คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิตศึกษา              s  16 16 
ภาคการศึกษาที่ 3 
3062107 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 7 9              16 16 
3062108 การวางแผนและการบริหาร

โครงการในศตวรรษที่ 21 
9 7              

16 16 

3062203 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 13 3                

 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

       

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 
รายวิชา ภาคการศึกษา 
- ไม่มี - - ไม่มี - 

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน  
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ  

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 
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5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน  
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา 

/ภาคการศึกษา/
ค าอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

3062101 การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย 1/2562 4.48 
3062105 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 2/2562 4.50 
3062203 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3/2562 4.60 

 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

ควรมีการสอดแทรกการสอนเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนนักศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี การสอน
คุณธรรมจริยธรรมในช่ัวโมงของการเรียน
และการให้ค าปรึกษา 

ความรู้ 
 

อาจารย์ควรมีการเพิ่มพูนความรู้โดยการไป
อบรมและประชุมสัมมนา 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีการไปอบรม
สัมมนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้เพิ่มเติมและ
น ามาถ่ายทอดนักศึกษา 

ทักษะทางปัญญา 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรมีการฝึกให้
นักศึกษาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการ
สัมมนาในปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีการฝึกให้
นักศึกษาฝึกแก้ไขปญัหาเฉพาะหนา้และ
มีการประยุกต์ใช้งานวิจัยในการแก้ไข
ปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร ์

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 
 

ควรฝึกให้นักศึกษามีการท ากิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนฝึกการท างานเป็นทีม 

นักศึกษามีการออกค่ายเพื่อชุมชนและ
ท้องถิ่นและมีการท างานเป็นทีม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควรมีการฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่
นักศึกษา 

มีการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่ อ ส ารแ ล ะก าร ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศแก่นักศึกษาในงานวิจัยของ
นักศึกษา 
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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  

ไม่ได้ด าเนินการ 
 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ   

ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
 
9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

การส่งเสริมให้อาจารยเ์ข้ารับการ
อบรมการสอนและการประชุม
ออนไลน ์

5 - อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถใช้
โปรแกรมการสอนและการประชุมออนไลน์ได้เป็น
อย่างดีมีความช านาญในการใช้งาน 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
มีการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร ครบทุกรายวชิา 

หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรได้รับการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับศาสตร์ของหลักสูตรทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
หลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ก าหนดระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาข้อมูลความต้องการความจ าเป็น วิเคราะห์ข้อมูลและ
วางแผนเพื่อออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 2. จัดท าร่างหลักสูตร วิเคราะห์และวิพากษ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้เสีย 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ 
 4. น าเสนอโครงร่างหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
 5. น าโครงร่างหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะฯ น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 6. น าโครงร่างหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตฯ น าเสนอเข้าที่
ประชุมสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 7. น าโครงร่างหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ น าเสนอเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 8. น าหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตรเป็น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 โดยเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1) และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาปี พ.ศ.2558 โดย
โครงสร้างหลักสูตรมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน 
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คือ 1) แผน ก  แบบ ก 2     2) แผน ข  รวมถึงเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาได้ก าหนดองค์ความรู้ 5 องค์
ความรู้  และได้น าประเด็นที่ได้จากการส ารวจ เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันใน
ระดับปริญญาตรี รวมถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มาประกอบในการออกแบบหลักสูตรและก าหนด
เนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงมีโครงสร้างและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

รายการ มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 

(มคอ.1) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2562 

1.โครงสร้างหลักสูตร ให้มีจ านวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้ อยกว่ า 36 หน่ วยกิต  โดยแบ่ ง
การศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ 
1.แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการ
วิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
   1.1 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์
ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
สถาบันอาจก าหนดให้ เรียนรายวิชา
เพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
   1.2 แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่า
เทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2.แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่ เน้ น
ก ารศึ ก ษ าร าย วิ ช า โด ย ไม่ ต้ อ งท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่ เกิน  6 
หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน 
คือ 
1. แผน ก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมี
การท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
   1.1 แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ 
12 หน่วยกิจ จ าแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า   18  หน่วยกิต 
   วิชาเอก                      -   หน่วยกิต 
   วิชาเลือก                    6  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์               12  หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น                36  หน่วยกิต 
   1.2 แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 33 
หน่วยกติ และท าการค้นคว้าอิสระ ซึ่งมีค่าเทียบ
ได้ 3 หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า    18  หน่วยกิต 
   วิชาเอก                       9  หน่วยกิต 
   วิชาเลือก                     6  หน่วยกิต 
   สอบประมวลความรู้  สอบหลังจากเรียน
รายวิชาครบ 
   การค้นคว้าอิสระ            3  หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น                36  หน่วยกิต 
โดยผู้ศึกษา แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ด้วยข้อเขียน และ/หรือ สอบ
ปากเปล่า 

2.เนื้อหาสาระส าคัญ
ของสาขาวิชา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ก าหนด
องค์ความรู้ได้ทั้งสิ้น 5 องค์ความรู้ ได้แก ่
2.1 กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการ
จัดการทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ์

 
 
2.1 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ 
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2.2 กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบาย
สาธารณะ 
2.3 กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
2.4 กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
2.5 กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและ
งบประมาณ 

2.2 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
2.3 การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
 
2.4 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ์
 
2.5 การบริหารการคลังและงบประมาณ
ภาครัฐ 

โดยได้ด าเนินการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประชุมประเมินกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร จากนั้นได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 
เพ่ือประชุมพิจารณาหลักสูตร และน าเสนอคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 
ได้มีการปรับแก้ไขโครงร่างหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตร จากนั้นน าเสนอเพ่ือขอ
ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรตามขั้นตอน ดังนี้ 
 - คณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที ่

9/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 - สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 6 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 - สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 

2562 

ส่งหลักสูตรเพ่ือให้ สกอ. รับทราบ โดยผ่านระบบ Che-co เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
ซึ่งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ได้ท าการเปิดในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ได้น าระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการว่ามีจุดบกพร่องและมีปัญหาในกระบวนการด าเนินอย่างไร จากผลการ

ประชุมพบว่าไม่มีปัญหาใดๆ แต่ละกระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้อย่าง

ชัดเจน อีกท้ังหลักสูตรได้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

พ.ศ. 2558(มคอ.1) และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 อย่างเคร่งครัด 
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จัดประชุมสาขาและจัดประชุมสัมมนาคณาจารย์ทั้ งคณะ สรุปผลการปรับปรุ งหลักสูตร เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา นอกจากนั้นจากการประเมินการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
พบว่าผลการเรียนรู้บางอย่างไม่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนหรือการประเมินผลได้อย่าง
ชัดเจน จากการสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรก 
พบว่าเกิดจากความไม่เช้าใจในการก าหนดผลการเรียนรู้ ดังนั้นคณะฯจึงวางแผนให้ทุกกลุ่มวิชาพิจารณา
ค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่รับผิดชอบเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับโครงสร้าง
ของหลักสูตรด้วย โดยคณะฯก าหนดให้ทุกกลุ่มวิชาเริ่มด าเนินการพิจารณารายวิชาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป 
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ - คณะกรรมการวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561- 
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561- 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 และได้
ท าการเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 /2562 

 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการปรับปรุง
เนื้อหาตามปรัชญาของหลักสูตร ทันสมัย
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

รายวิชาของหลักสูตรมี เนื้อหาตาม
ปรัชญาของหลักสูตร ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562 ก าหนดระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ  ดังนี้ 

1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนรายวิชาที่ได้ท าการเปิดสอนในปีการศึกษาที่ผ่าน โดย
พิจารณาจาก มคอ.3 โดยค านึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาที่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมีความ
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ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งข้อมูลจาก 
มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา 

2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ และวางแผนร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาในการปรับปรุงมคอ.3 ให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ 

3.อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และรายงานผล มคอ.5 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.หลักสูตรด าเนินการปรับปรุงรูปแบบเนื้อหา/กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาให้ทันสมัยตาม
ศาสตร์นั้นๆ ทุกปีการศึกษา 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
ในการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2562 ให้ความส าคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูงในการบริหารงานภาครัฐที่มี
การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ เพ่ือน าองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาการบริหารงานภาครัฐและสามารถน าไปใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ ได้แบบองค์รวม  เน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ คู่คุณธรรม ยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล มีความสามรถในการวิจัยที่จะน าไปใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ การแก้ปัญหาและ
พัฒนาองค์กร ชุมชน และท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีประกอบกับเป้าหมายของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง “มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ และการ
ยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” เพ่ือให้มีความทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558(มคอ.1) และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และจากผลการส ารวจความสนใจและความต้องการ จากผู้ ใช้บัณฑิต 
ตลาดแรงงาน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันในระดับปริญญาตรี รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิพาษ์
หลักสูตร มาเป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  อีกทั้งหลักสูตรฯได้เพ่ิมเติม
รายวิชาที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน ได้แก่ รายวิชา การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น  การเมืองและการบริหารปกครองท้องถิ่น 
การจัดการภัยพิบัติ นวัตกรรมการบริหารกิจการสาธารณะ  และการเมืองและการบริหารปกครองท้องถิ่น 
เป็นต้น 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
เนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
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2562 เป็นหลักสูตรปรับปรุงที่ได้เปิดการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คือเริ่มเรียน วันที่ 
4 มกราคม 2563 จึงยังไม่มีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ แต่ได้มีการ
วางแผนและก าหนดให้มีการปรับปรุงรายวิชา วิธีการสอน ให้มีความทันสมัยระหว่างภาคเรียน โดยเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ก ากับติดตาม มคอ.3 เพื่อให้มีเนื้อหาหรือ
กิจกรรมที่ทันสมัยตามศาสตร์และตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
การปรับปรุงกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
เนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2562 เป็นหลักสูตรปรับปรุงที่ได้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

ซ่ึงหลักสูตรปรับปรุงมีโครงสร้างและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
รายการ มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
(มคอ.1) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2562 

1.โครงสร้างหลักสูตร ให้มีจ านวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้ อยกว่ า 36 หน่ วยกิต  โดยแบ่ ง
การศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ 
1.แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการ
วิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
   1.1 แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์
ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
สถาบันอาจก าหนดให้ เรียนรายวิชา
เพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
   1.2 แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่า
เทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2.แผน ข เป็ นแผนการศึกษาที่ เน้ น
ก ารศึ ก ษ าร าย วิ ช า โด ย ไม่ ต้ อ งท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่ เกิน  6 
หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน 
คือ 
1. แผน ก เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมี
การท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
   1.1 แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ 
12 หน่วยกิจ จ าแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า   18  หน่วยกิต 
   วิชาเอก                      -   หน่วยกิต 
   วิชาเลือก                    6  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์               12  หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น                36  หน่วยกติ 
   1.2 แผน ข ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 33 
หน่วยกิต และท าการค้นคว้าอิสระ ซึ่งมีค่าเทียบ
ได้ 3 หน่วยกิต จ าแนกประเภท ดังนี้ 
   วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า    18  หน่วยกิต 
   วิชาเอก                       9  หน่วยกิต 
   วิชาเลือก                     6  หน่วยกิต 
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   สอบประมวลความรู้  สอบหลังจากเรียน
รายวิชาครบ 
   การค้นคว้าอิสระ            3  หน่วยกิต 
รวมทั้งสิ้น                36  หน่วยกิต 
โดยผู้ศึกษา แผน ข จะต้องสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ด้วยข้อเขียน และ/หรือ สอบ
ปากเปล่า 

2.เนื้อหาสาระส าคัญ
ของสาขาวิชา 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ก าหนด
องค์ความรู้ได้ทั้งสิ้น 5 องค์ความรู้ ได้แก ่
2.1 กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการ
จัดการทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ์
2.2 กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบาย
สาธารณะ 
2.3 กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
2.4 กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
2.5 กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและ
งบประมาณ 

 
 
2.1 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ 
 
2.2 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
2.3 การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
 
2.4 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร ์
 
2.5 การบริหารการคลังและงบประมาณ
ภาครัฐ 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.1-1 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2562 

(มคอ.2) 
5.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสตูรฯ 
5.1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสตูรฯ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การก าหนดผู้สอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
3 ผู้สอนรายวิชามีคุณสมบัติและประสบการณ์ในรายวิชาที่สอน ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ.2558 ว่าด้วยอาจารย์ผู้สอน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
หลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ก าหนดระบบและกลไกในการแต่งตั้งผู้สอน  ดังนี้ 

1. หลักสูตรด าเนินการเปิดรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนตลอดหลักสูตร  
(ก่อนเปิดภาคการศึกษา) 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม เพ่ือก าหนดผู้สอนประจ ารายวิชา ซึ่งพิจารณาจาก
ข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

- ความรู้ และความสามารถ ซึ่งพิจารณาจากวุฒิการศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาและรายวิชาที่สอน 
- ประสบการณ์การสอนและความเชี่ยวชาญในรายวิชา 
- จ านวนชั่วโมงท่ีก าหนดเป็นไปตามภาระหน้าที่หลัก ซึ่งก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
3. หลักสูตรเปิดรายวิชาตามแผนการเรียนผ่านระบบการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4 .คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  แจ้งผู้สอนให้รับทราบ และผู้สอนจัดท า มคอ.3 ส่งให้

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา (ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน) 
ทั้ งนี้   หลักสูตรได้ด า เนิ นการการจัดผู้ สอนรายวิชาพิจารณ า โดยตามที่ ป ระชุมคณ ะ

กรรมการบริหารหลักสูตร โดยค านึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน ประสบการณ์การท างานและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ นอกจากนั้นยังพิจารณาการกระจายให้ผู้เรียนได้เรียนกับอาจารย์ที่หลากหลายโดย
มีขั้นตอนการก าหนดผู้สอน ทั้งนี้ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 ว่าด้วยอาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมวางแผน
ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาใน มคอ.2 เพ่ือก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาจัดผู้สอนตามคุณสมบัติ  และประสบการณ์
ในรายวิชานั้นๆ 

3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานติดต่ออาจารย์ผู้สอน  เพ่ือด าเนินการออกแบบการสอนรายวิชา
ร่วมกันแจ้งผลการจัดอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรให้คณะรับทราบ  
4 .น าเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความเห็นชอบและน าส่งกองบริการการศึกษา 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  

การศึกษา 2562 หลักสูตรได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26  
กรกฎาคม  2562 เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาและพิจารณาอาจารย์ผู้สอน โดยในภาคการศึกษาที่ 
1/2562 ได้ก าหนดรายวิชาในแผนการศึกษาตามแผน ข จ านวน 3 รายวิชา และประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 7  กุมภาพันธ์  2563 เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
พิจารณาอาจารย์ผู้สอน ในภาคการศึกษาที่ 3/2562 จ านวน 4 รายวิชา จากมติที่ประชุมได้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน คือ 

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไทย  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ 

ด่านภักดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ 
2. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์   อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา 

และ อาจารย์ ดร.ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี 
3. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติรัตน์เหล่า

คมพฤฒาจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอกณัฐดนัย  แก้วโพนงาม 
4. ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิต อาจารย์ผู้สอน อาจารย์เกษกนก  วรรณวัณ 
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
1. พฤติกรรมองค์การและการจัดการ  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี 
2. นโยบายสาธารณะและการวางแผน อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติรัตน์เหล่าคม

พฤฒาจารย์ และ อาจารย์ ดร.ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี 
3. การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง 

สุวรรณภูมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอกณัฐดนัย  แก้วโพนงาม 
4. คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิต อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา สุกใส 
ภาคการศึกษาที่ 3/2562 
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่าน

ภักด ีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์  กางการ 
2. การวางแผนและการบริหารโครงการในศตวรรษที่ 21  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สมปอง สุวรรณภูมา และ อาจารย์ ดร.ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี 
3. สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติรัตน์เหล่าคมพฤฒาจารย์ 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอกณัฐดนัย  แก้วโพนงาม 
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 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ได้น าระบบและกลไกการก าหนดอาจารย์ผู้สอน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อประเมิน

กระบวนการว่ามีจุดบกพร่องและมีปัญหาในกระบวนการด าเนินอย่างไร จากผลการประชุมพบว่าไม่มี

ปัญหาใดๆ แต่ละกระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนที่ทางหลักสูตรได้ก าหนดไว้ โดยเฉพาะการพิจารณา

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่ต้องยึดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ พ.ศ. 2558(มคอ.1) อย่างเคร่งครัด ที่ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนที่ก าหนดไว้อย่าง

ชัดเจนรวมทั้งได้ก าหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานอาจารย์ผู้สอน ในการ

ออกแบบการสอนรายวิชา ก ากับติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งหลักสูตรได้ก าหนดให้เป็น

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
 

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

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
รายละเอียด มคอ.3 ว่ามีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามที่
ระบุไว้ใน มคอ.2 

จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการเรียนรู้ที่
สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณจ์รงิ โดยใช้ปัญหา
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

คณะฯมีระบบและกลไก  โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3 และ มคอ.4  ก่อนวัน
เปิดภาคการศึกษา และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับ ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์การเรียนการ
สอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 และ มคอ.4 รวมทั้งการปรับปรุงมคอ. 3 และ มคอ.4 ให้เป็นไปตามผลการ
ประเมินหลักสูตร มีระบบการก ากับติดตามตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ ดังนี้ 
           คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบ  มคอ.3 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน ตาม มคอ.2 ของหลักสูตรและรายงานผลของรายวิชาจากมคอ.5 ของภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
(ในกรณีที่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นแล้ว) ผู้สอนปรับแก้ มคอ.3 ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร (ถ้ามี) และจัดส่งมคอ.3 ที่ปรับแก้ไขแล้วให้หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  พิจารณาแล้วน าเสนอต่อคณะฯ 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
      ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีการ
วางระบบการก ากับติดตามตรวจสอบการจัดท าแผนกาเรียนรู้ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ต้อง
พิจารณาตรวจสอบ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามมคอ.2 ของหลักสูตร โดย
อาจารย์ผู้สอนได้จัดส่งมคอ. 3 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น าเข้า
ที่ประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2562ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ได้แก่ 1. การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี แ ล ะ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์  กางการ2. การวางแผนและการบริหารโครงการในศตวรรษที่ 21  อาจารย์
ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา และ อาจารย์ ดร.ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี3. สัมมนา
ทางรัฐประศาสนศาสตร์  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติรัตน์เหล่าคมพฤฒาจารย์ และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอกณัฐดนัย  แก้วโพนงาม โดยอาจารย์ผู้สอนได้จัดส่งมคอ. 3 เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2563 และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น าเข้าที่ประชุม ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่1 
พฤษภาคม 2563 เพ่ือพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด มคอ.3 ว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 หรือไม่ ในแต่ละรายวิชา ร่วมกัน ซึ่งพบว่าการตรวจสอบความ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของแต่ละรายวิชา เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ในส่วนการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา เน้นให้นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิด
และวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยพิจารณาจากวิธีการสอนที่ระบุไว้ใน มคอ.3 โดยจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการ
เรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ฝึกฝนภาวะ
ความเป็นผู้น าโดยเน้นการเรียนการสอนที่มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้สอน เป็นต้น 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ได้น าระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 การจัดการเรียน
การสอน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการว่ามีจุดบกพร่องและมี
ปัญหาในกระบวนการด าเนินอย่างไร จากผลการประชุมพบว่าไม่มีปัญหาใดๆ แต่ละกระบวนการเป็นไป
ตามข้ันตอนที่ทางหลักสูตรฯได้ก าหนดไว้ซึ่งทั้ง 3 รายวิชา ได้จัดส่งมคอ.3 ตามก าหนดเวลาที่ทางคณะฯ
ได้วางไว้ และอาจารย์ผู้สอนได้จัดท า มคอ.3 สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้อย่างชัดเจน 
เนื่องจากทางหลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน
รายวิชา ในการออกแบบการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
และการประเมินผล ร่วมกัน  
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากผลการประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3    การ
จัดการเรียนการสอน พบว่าไม่มีปัญหาหรือจุดบกพร่องแต่อย่างไร จึงยังคงใช้ระบบและกลไกในการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 การจัดการเรียนการสอนต่อไปในปีการศึกษา 
2563 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

 

- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
3 หัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษามีศักยภาพและความช านาญสอดคล้องกับ

หัวข้อเรื่องที่เสนอ และเป็นเรื่องที่สามารถน าไปใช้พัฒนาต่อยอดได้
รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2558 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีระบบและกลไกในการ
ควบคุมหัวข้อการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2563 (การประชุมออนไลน์) เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เพ่ือให้คณะ
และสาขาวิชาจัดท าเป็นแนวปฏิบัติ โดยก าหนดแนวปฏิบัติในการเสนอหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. นักศึกษาเสนอขื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาร่วมกัน เพ่ืออนุมัติหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มีศักยภาพและความช านาญสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่เสนอ และเป็นเรื่องที่สามารถน าไปใช้พัฒนาต่อ
ยอดได้รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

3. น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4. คณะวิชาน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผ่านส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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5. คณะวิชาจัดท าประกาศหัวข้อการค้นคว้าอิสระพร้อมเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจ านวน 2 คน
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในประเด็นสัดส่วนจ านวน
อาจารย์ที่ปรึกษา : จ านวนนักศึกษา 

6. ส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาเสนอประกาศหัวข้อการค้นคว้าอิสระและแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาต่องานธุรการของมหาวิทยาลัย 

7. ส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนาม 

8. หลักสูตรฯแจ้งประกาศหัวข้อการค้นคว้าอิสระและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาได้รับ
ทราบ 

9. หลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับ ควบคุม ดูแล นักศึกษาในการด าเนินการจัด
ท าการค้นคว้าอิสระให้อยู่ในกรอบของการวิจัยตามศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่ได้มีการด าเนินการในเรื่องนี้  เนื่องจากนักศึกษายังเรียนภาคทฤษฎียังไม่ครบ
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรฯและส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติในการเสนอ
หัวข้อ และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คือ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไ ม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และจะต้องลงทะเบียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระอย่างน้อย 3 หน่วยกิต ในภาค
การศึกษาที่จะเสนอหัวข้อ ซึ่งขณะนี้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วจ านวน 9 หน่วยกิต เท่านั้น 
 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากการที่ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น จึงยังไม่สามารถ

ประเมินกระบวนการการควบคุมหัวข้อการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา

และความก้าวหน้าของศาสตร์ได้ ว่ามีปัญหาหรือจุดบกพร่องในข้ันตอนใดบ้างเนื่องจากนักศึกษาได้

ลงทะเบียนเรียนเพียง 9 หน่วยกิต ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
เมื่อไม่มีการประเมินผลกระบวนการการควบคุมหัวข้อการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์เนื่องจากยังไม่มีการด าเนินการจากเหตุผลข้างต้น
นั้น ส่งผลให้จึงยังไม่มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการการจากผลการประเมินแต่อย่างไร 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
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- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
3 อาจารย์ที่ปรึกษามีศักยภาพและความช านาญสอดคล้องกับหัวข้อ

เรื่องที่เสนอ รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีระบบและกลไกในการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยยึดแนวปฏิบัติในการเสนอหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2563 (การประชุม
ออนไลน์) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ โดยก าหนดแนวปฏิบัติในการเสนอหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
มีข้ันตอนดังนี ้

1.นักศึกษาเสนอขื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาร่วมกัน เพื่ออนุมัติหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่มีศักยภาพและความช านาญสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่เสนอ และเป็นเรื่องที่สามารถน าไปใช้พัฒนาต่อ
ยอดไดร้วมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

3.น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4.คณะวิชาน าเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาผ่านส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.คณะวิชาจัดท าประกาศหัวข้อการค้นคว้าอิสระพร้อมเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาจ านวน 2 คน
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในประเด็นสัดส่วนจ านวน
อาจารย์ที่ปรึกษา : จ านวนนักศึกษา 

6.ส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาเสนอประกาศหัวข้อการค้นคว้าอิสระและแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาต่องานธุรการของมหาวิทยาลัย 

7.ส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาน าเสนออธิการบดีลงนาม 

8.หลักสูตรฯแจ้งประกาศหัวข้อการค้นคว้าอิสระและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาได้รับ
ทราบ 
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9.หลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาก ากับ ควบคุม ดูแล นักศึกษาในการด าเนินการจัดท าการค้นคว้า
อิสระให้อยู่ในกรอบของการวิจัยตามศาสตร์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่ได้มีการด าเนินการในเรื่องนี้  เนื่องจากนักศึกษายังเรียนภาคทฤษฎียังไม่ครบ
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรฯและส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติในการเสนอ
หัวข้อ และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คือ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิตจะต้องลงทะเบียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระอย่างน้อย 3 หน่วยกิต ในภาค
การศึกษาทีจ่ะเสนอหัวข้อ ซึ่งขณะนี้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วจ านวน 9 หน่วยกิต เท่านั้น 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากการที่ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น จึงยังไม่สามารถ
ประเมินกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ว่ามีปัญหาหรือจุดบกพร่อง
ในขั้นตอนใดบ้าง เนื่องจากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนเพียง 9 หน่วยกิต ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
หลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
เมื่อไม่มีการประเมินผลกระบวนการการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่
มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเนื่องจากยังไม่มีการ
ด าเนินการจากเหตุผลข้างต้นนั้น ส่งผลให้จึงยังไม่มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการการจากผลการ
ประเมินแต่อย่างไร 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
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- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

การท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

นักศึกษาทุกคนตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีระบบและกลไกการช่วยเหลือ 
ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยมีแนวทางขั้นตอน ดังนี้  
 1.ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนในการช่วยเหลือ ก ากับติดตามความก้าวหน้า
ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2.จัดท าสมุดบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาแต่ละคนในการบันทึกเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าทุกครั้ง 
 3.จัดท าปฏิทินการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และก ากับติดตามความก้าวหน้า โดยก าหนดการเข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 3 ครั้ง/ภาคการศึกษา 
 4.อาจารย์ที่ปรึกษาน าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือรายงาน
ความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 5.อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และหาช่องทางในการน าผลงานนักศึกษาตีพิมพ์ใน
วารสารหรือประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
 6.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลงานนักศึกษาในการตีพิมพ์ผลงาน 
 7.ประกาศผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบ เพ่ือด าเนินการส่งตีพิมพ์/น าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการ 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่ได้มีการด าเนินการในเรื่องนี้ 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากการที่ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น จึงยังไม่สามารถ
ประเมินกระบวนการการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
เมื่อไม่มีการประเมินผลกระบวนการการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลให้จึงยังไม่มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการการ
จากผลการประเมินแต่อย่างไร 
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผูส้อน  
5.2-2 แบบตรวจ มคอ.3จ านวน 7 รายวชิา 
5.2-3 บันทึกข้อความ ของส านักงานประสานงานบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูมิ ลงวันท่ี 8 พ.ค. 63 เรื่อง 

แนวปฏิบัติการด าเนินงานเกีย่วกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

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

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน และ

สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้ชัดเจนตามประเด็นที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ
เชื่อมโยงไปยังประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ระบุไว้ใน มคอ.5 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีระบบและกลไกการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีแนวทางขั้นตอน ดังนี้  
 1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ ารายวิชา ประชุม
วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 2.อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 3.อาจารย์ผู้สอนสร้างแบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยการ
มีส่วนร่วมของนักศึกษา 
 4.ด าเนินการเรียนการสอน 
 5.ประเมินผลการเรียนรู้ 
 6.ประเมินกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 7.สรุปผลการประเมินกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ในรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2563 จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พิทักษ์พงศ์  กางการ 2. การวางแผนและการบริหารโครงการในศตวรรษที่ 21  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา และ อาจารย์ ดร.ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี  3. สัมมนาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติรัตน์เหล่าคมพฤฒาจารย์  และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอกณัฐดนัย  แก้วโพนงาม โดยพิจารณาจาก มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาที่อาจารย์
ผู้สอนได้ด าเนินการสอนตามข้อตกลงได้แก่ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการ
ประเมินผล ตามประเด็นที่ได้ระบุไว้ในมคอ.3 หรือไม่ และเชื่อมโยงไปยัง ประเด็นประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท า
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ให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชาที่ได้ระบุใน มคอ.5  ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
อย่างไร จากการพิจารณาแต่ละรายวิชาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
TQF มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันสามารถวัดผลการเรียนรู้ได้ชัดเจน 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ได้น าระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการว่ามีจุดบกพร่องและมีปัญหาใน
กระบวนการด าเนินอย่างไร จากผลการประชุมพบว่าไม่มีปัญหาใดๆ แต่ละกระบวนการเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ทางหลักสูตรฯได้ก าหนดไว้ซึ่งทั้ง 3 รายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF มีความ

สอดคล้องสัมพันธ์กนัสามารถวดัผลการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากทางหลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ในการออกแบบการสอนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ร่วมกัน โดยให้ยึด มคอ. 2 
เป็นหลักเกณฑ์ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากผลการประเมินกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พบว่าไม่มีปัญหาหรือจุดบกพร่องแต่อย่างไร จึงยังคงใช้ระบบและกลไกในการการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อไปในปีการศึกษา 2563 
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

3 การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมคอ. 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีระบบและกลไกการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีแนวทางขั้นตอน ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และพิจารณาทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 โดยประเด็นในการพิจารณา  ได้แก่ 
1. ผลการเรียน  อาจารย์ผู้สอนจะต้องรายงานผลคะแนน และรายงานการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ 
หรือ อิงกลุ่ม 

2. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ที่สอดคล้องกับรายวิชาโดยพิจารณาจาก มคอ.3 และ 
มคอ.5 และหลักเกณฑ์การประเมินผลตามที่หลักสูตรระบุไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 
         การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของแต่ละรายวิชา มีข้ันตอน ดังนี้ 
 1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแผนเพ่ือทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนตามวงรอบของหลักสูตร โดยไม่ให้รายวิชาซ้ าในแต่ละปีการศึกษา 
 2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งรายชื่อวิชาและวิธีการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนระบุไว้ใน มคอ.3 
 3.อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3ตามขั้นตอนที่ก าหนด และด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ได้
ก าหนด 
 4.อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาประเมินผลเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่ก าหนด โดย
ประเมินภายใน 2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค 
 5.อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ผลการประเมินที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาแล้วส่งผลการประเมินต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 6.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและรายงานผลแนวทางการปรับปรุงเพ่ือเสนอต่อ
คณะฯ 
โดยหลักสูตรน าผลการประเมินผลการเรียนเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา อนุมัติผล
การเรียน ก่อนจะแจ้งผลการประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาได้รับทราบผ่านระบบบริการการศึกษา 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
ในปีการศึกษา 2562หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา ของภาคการศึ กษาที่ 
2/2562 จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์  กางการ 2. การวางแผนและ
การบริหารโครงการในศตวรรษที่ 21  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา และ 
อาจารย์ ดร.ศาสตร์ศิลป์  ละม้ายศรี3. สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  อาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธิติรัตน์เหล่าคมพฤฒาจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอกณัฐดนัย  แก้วโพน
งาม และ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่ ระบุไว้ใน มคอ.3 ซึ่ง
หลักสูตรฯได้จัดท าแผนเพ่ือทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
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ปีการศึกษา ซึ่งทางหลักสูตรได้ก าหนดให้ปีการศึกษา 2562 มีการทวนสอบรายวิชา จ านวน 3 รายวิชา 
ได้แก่ 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี
 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์  กางการ2. การวางแผนและการบริหารโครงการใน
ศตวรรษที่ 21  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา และ อาจารย์ ดร.ศาสตร์
ศิลป์ ละม้ายศรี3. สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติรัตน์เหล่า
คมพฤฒาจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอกณัฐดนัย  แก้วโพนงาม โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ที่สอดคล้องกับรายวิชาโดย
พิจารณาจาก มคอ.3 และ มคอ.5 และหลักเกณฑ์การประเมินผลตามที่หลักสูตรระบุไว้ใน มคอ.2 หมวด
ที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา จากการพิจารณาผลการเรียนแต่ละรายวิชา รวมถึงการตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ไม่มีความผิดปกติแต่อย่างไร 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ได้น าระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการว่ามีจุดบกพร่องและมีปัญหาในกระบวนการด าเนินอย่างไร จาก
ผลการประชุมพบว่าไม่มีปัญหาใดๆ แต่ละกระบวนการเป็นไปตามข้ันตอนที่ทางหลักสูตรฯได้ก าหนดไว้ซ่ึง
ทั้ง 3 รายวิชา มีผลการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่มีความผิดปกติ เนื่องจากทางหลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ในการออกแบบการสอนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล ร่วมกัน โดยให้ยึด 
มคอ. 2 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา เป็นหลักเกณฑ์ รวมถึงการแจ้งวิธีการประเมิน
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ให้อาจารย์ผู้สอนระบุไว้ใน มคอ.3 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากผลการประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่าไม่มีปัญหาหรือ
จุดบกพร่องแต่อย่างไร จึงยังคงใช้ระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ต่อไปในปีการศึกษา 2563 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
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- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5สอดคล้อง
กับ มคอ.2 และ มคอ.3 ได้อย่างชัดเจน 
และจัดส่งภายในเวลาที่ก าหนด 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินการ
ด าเนินงานในมคอ.7ปีที่แล้วมาปรับปรุงในปีการศึกษา
ถัด และจัดส่งภายในเวลาที่ก าหนด 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีระบบและกลไกการ
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร โดยมีแนวทางขั้นตอน ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้สอนจัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้านในรายวิขาหลัง
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

2. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาประเด็น
การประเมินตาม มคอ.3และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน า มคอ.5 ของทุกรายวิชาเพ่ือพิจารณาผลการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ TQF 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการด าเนินงานมาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมพิจารณาผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ของปีที่แล้วมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
6. น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
ในปีการศึกษา 2562หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการ
ก ากับประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามระบบและกลไกที่วางไว้ โดยในภาค
การศึกษาที่ 2/2562 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้จัดส่งส่งผลการเรียนและ มคอ. 5 มายังหลักสูตร 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาต่อไป ซึ่งได้มี
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  2563 วาระที่ 4 เพ่ือ
พิจารณา 4.1 พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่2/2562 และ ผลการจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ TQF มคอ.5 4.2การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 2 รายวิชา และส่งผล
การเรียนไปยังคณะฯ ซึ่งในภาคการศึกษา2/2562 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้ด าเนินการส่ง มคอ.5
ตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ คือภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา จ านวน 3 รายวิชา และแต่ละ
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รายวิชาได้ด าเนินการท า มคอ.5 สอดคล้องกับ มคอ.2และมคอ.3 ได้ชัดเจน ในส่วน มคอ.7 เมื่อสิ้นปี
การศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานของหลักสูตรทั้งหมด
เพ่ือเขียนรายงานการประเมินหลักสูตร เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 ก่อนที่จะส่งให้กับคณะฯต่อไป 
 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ได้น าระบบและกลไกการก ากับประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการว่ามีจุดบกพร่องและมีปัญหาในกระบวนการ
ด าเนินอย่างไร จากผลการประชุมพบว่าไม่มีปัญหาใดๆ แต่ละกระบวนการเป็นไปตามข้ันตอนที่ทาง
หลักสูตรฯได้ก าหนดไว้ซึ่งทั้ง 3 รายวิชา มีการจัดส่ง มคอ.5 ตามระยะเวลาที่ก าหนด และแต่ละรายวิชา
ได้ด าเนินการท า มคอ.5 สอดคล้องกับ มคอ.2และมคอ.3 ได้ชัดเจน  ส่วน มคอ.7 ได้ด าเนินการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากผลการประเมินกระบวนการก ากับประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร พบว่าไม่มี
ปัญหาหรือจุดบกพร่องแต่อย่างไร จึงยังคงใช้ระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ต่อไปในปีการศึกษา 2563 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
 

- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
การประเมินวิทยานิพนธ์ ได้ รับการ
ประเมินตามขั้นตอนครบถ้วนและ
ถูกต้อง 100% 

เป็นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีระบบและกลไกในการสอบ
ป้องกันการค้นคว้าอิสระ โดยยึดแนวปฏิบัติ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2563 
(การประชุมออนไลน์) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ โดยก าหนดแนวปฏิบัติในการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ และการแต่งตั้ง
กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ มีข้ันตอนดังนี้ 
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 1.นักศึกษายื่นค าร้องขอสอบการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
และสาขาวิชา (ประธานหลักสูตร) 
 2. หลักสูตรก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบพร้อมเสนอแต่งตั้งกรรมการสอบป้องกันต่อ
คณะฯ 
 3. คณะฯจัดท าค าสั่งสอบการค้นคว้าอิสระเสนอผ่านส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 
 4. ส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง เสนอค าสั่งสอบการ
ค้นคว้าอิสระต่องานธุรการของมหาวิทยาลัย 
 5 .อธิการบดีลงนามค าสั่ง 
 6. หลักสูตรแจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบ พร้อมทั้งคณะกรรมการสอบป้องกันให้นักศึกษา
รับทราบ 

ในส่วนการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐป ระศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระซึ่ง
รวมทั้งกระบวนการท า เนื้อหาและรายงานให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบและอาจารย์ที่ปรึกษา 
ประกอบด้วยประธานการสอบป้องกัน และกรรมการสอบ โดยการประเมินจะท าหลังจากนักศึกษาสอบ
ปากเปล่าแล้ว การประเมิน ประกอบด้วยการสอบปากเปล่าและการประเมินคุณภาพทั้งฉบับ โดยมีการ
ประเมินเป็นระดับ ดังนี้ 

- ดีเยี่ยม(Excellent) 
- ดี  (Good) 
- ผ่าน  (Pass) 

          - ไม่ผ่าน  (Fail) 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังไม่ได้มี
การด าเนินการในเรื่องนี้  เนื่องจากนักศึกษายังเรียนภาคทฤษฎียังไม่ครบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรฯและ
ส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติในการสอบป้องกันการค้นคว้ าอิสระ คือ 
นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาการค้นคว้าอิสระ และต้องเรียนให้ครบตามหน่วยกิตที่หลักสูตรก าหนด
ไว้ คือ 36 หน่วยกิตซึ่งขณะนี้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วจ านวน 9 หน่วยกิต เท่านั้น 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากการที่ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีการด าเนินการในเรื่องนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น จึงยังไม่สามารถ

ประเมินกระบวนการการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ว่ามีปัญหาหรือจุดบกพร่องใน

ขั้นตอนใดบ้าง เนื่องจากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนเพียง 9 หน่วยกิต ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
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ฯ และมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
เมื่อไม่มีการประเมินผลกระบวนการการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเนื่องจากยังไม่มีการ
ด าเนินการจากเหตุผลข้างต้นนั้น ส่งผลให้จึงยังไม่มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการการจากผลการ
ประเมินแต่อย่างไร 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

5.3-1 มคอ.5 จ านวน 3 รายวิชา 

5.3-2 มคอ.7  
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3 ระดับ 3 ระดับ 2 คะแนน บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผลการด าเนนิงาน  

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

(1) อาจารย์ประจ า
หลักสตูรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

ทางหลักสูตรมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร จ านวน 5 ครั้งเพื่อวางแผน 
ด าเนินงาน ก ากับติดตาม และทบทวนการ
ด า เนิ น งานของหลั กสู ต ร โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน ได้เข้าร่วมครบ
ทุกคนโดย คิดเป็นร้อยละ 100  

   5 .4 .1 .1  รายงาน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลักสูตรครัง้
ที่ 1/2562เมื่อวันท่ี 
31 ก ร ก ฎ า ค ม 
2562 
5 .4 .1 .2  รายงาน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลักสูตรครัง้
ที2่/2562  เมื่อวันท่ี  
4 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

2562 
5 .4 .1 .3 ราย งาน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลักสูตรครัง้
ที3่/2562  เมื่อวันท่ี  
26 ธันวาคม 2562 
5 .4 .1 .4 ราย งาน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลักสูตรครัง้
ที1่/2563  เมื่อวันท่ี  
7กุมภาพันธ2์563 
5 .4 .1 .5 ราย งาน
ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารหลักสูตรครัง้
ที2่/2563  เมื่อวันท่ี  
1 พฤษภาคม 2563 
 
 
 

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 
2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ TQF 
 

   5.4.2.1มคอ.2 
 
 
 

(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯโดยอาจารย์
ผู้สอนรายวิชา ได้ด าเนินการจัดท ามคอ.3 
และส่งก่อนเปิดสอน ครบทุกรายวิชา รวม
ทั้งหมด 11 รายวิชา ได้แก่  

   5.4.3.1 มคอ.3 
จ านวน 7 รายวิชา 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจสั งคมและการ
เมื อ ง ไ ท ย   อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ 
2. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์   อาจารย์
ผู้สอน  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมปอง 
สุวรรณภูมา และ อาจารย์ ดร.ศาสตร์ศิลป์ 
ละม้ายศรี 
3. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ
รัตน์ เหล่ าคมพฤฒ าจารย์  และ  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอกณัฐดนัย  แก้ว
โพนงาม 
4. ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิต อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์เกษกนก  วรรณวัณ 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
1. พฤติกรรมองค์การและการจัดการ  
อาจารยผ์ู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สา
นนท์ ด่านภักด ี  
2. นโยบายสาธารณะและการวางแผน
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ
รัตน์เหล่าคมพฤฒาจารย์ และ อาจารย์ ดร.
ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี 
3. การบริหารการคลังและงบประมาณ
ภาครัฐ อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด ร .ส มป อง สุ วรรณ ภู ม า  แล ะ  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอกณัฐดนัย  แก้ว
โพนงาม 
4. คอมพิวเตอร์ส าหรับบัณฑิต อาจารย์
ผู้สอน ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ลักขณา 
สุกใส 

ภาคการศึกษาท่ี 3/2562 
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

อาจารยผ์ู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สา
นนท์ ด่านภักดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พิทักษ์พงศ์  กางการ 
2. การวางแผนและการบริหารโครงการใน
ศตวรรษที่  21  อาจารย์ ผู้ ส อน  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา และ 
อาจารย์ ดร.ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี 
3. สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  อาจารย์
ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติรัตน์เหล่า
คมพฤฒาจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่า
ที่ร้อยเอกณัฐดนัย  แก้วโพนงาม 
จัดส่งในวันท่ี 20 เมษายน 2563 

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

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯโดยอาจารย์
ผู้สอนรายวิชา ได้ด าเนินการจัดท ามคอ.5 
และส่ งภายใน 30 วัน  หลั งสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาที่เปิดสอน ครบทุกรายวิชา รวม
ทั้ งหมด 3 รายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 
2/2562 จ านวน 3 รายวิชาได้แก่ 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจสั งคมและการ
เมื อ ง ไ ท ย   อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ 
2. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์   อาจารย์
ผู้สอน  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมปอง 
สุวรรณภูมา และ อาจารย์ ดร.ศาสตร์ศิลป์ 
ละม้ายศรี 
3. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ
รัตน์เหล่าคม 
จัดส่งในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

   5.4.4.1 มคอ.5 
จ านวน 3 รายวิชา 

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

ปีการศึกษา 2562 รายงานผลการด าเนินการ 
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 เมือ่วันท่ี 29  
พฤษภาคม 2563 

   5.4.5.1 มคอ.7 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

60 วัน หลังปีการศึกษา  
 

 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ซึ่งได้จัดการเรียนการ
สอนจ านวน 11 รายวิชา และได้ท าการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา จ านวน 9 
รายวิชา ได้แก่  

ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจสั งคมและการ
เมื อ ง ไ ท ย   อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ 
2. ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์   อาจารย์
ผู้สอน  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมปอง 
สุวรรณภูมา และ อาจารย์ ดร.ศาสตร์ศิลป์ 
ละม้ายศรี 
3. ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
อาจารยผ์ู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ
รัตน์เหล่าคม 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
1. พฤติกรรมองค์การและการจัดการ  
อาจารยผ์ู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สา
นนท์ ด่านภักด ี  
2. นโยบายสาธารณะและการวางแผน
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ
รัตน์เหล่าคมพฤฒาจารย์ และ อาจารย์ ดร.
ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี 
3. การบริหารการคลังและงบประมาณ
ภาครัฐ อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด ร .ส มป อง สุ วรรณ ภู ม า  แล ะ  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอกณัฐดนัย  แก้ว
โพนงาม 

   5.4.6.1 ผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
จ านวน 2 รายวิชา 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

ภาคการศึกษาท่ี 3/2562 
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
อาจารยผ์ู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สา
นนท์ ด่านภักดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พิทักษ์พงศ์  กางการ 
2. การวางแผนและการบริหารโครงการใน
ศตวรรษที่  21  อาจารย์ ผู้ ส อน  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมปองสุวรรณภูมา และ 
อาจารย์ ดร.ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี 
3. สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  อาจารย์
ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติรัตน์เหล่า
คมพฤฒาจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่า
ที่ร้อยเอกณัฐดนัย  แก้วโพนงาม 

(7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจดัการเรียน
การสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผล
การเรยีนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แล้ว 

เนื่องจากเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ซึ่ง
ด าเนินการเปิดการเรยีนการสอนในภาค
การศึกษาท่ี 1/2562 จึงยังไม่มีผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

    

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจดัการเรียนการ
สอน 

ในปีการศึกษา 2562 ไม่มีการรับอาจารย์
ใหม่ 
 

   - 

(9)  อาจารย์ประจ าทุก
คนได้รบัการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 
 
 

   5.4.9.1 รายงาน
การเข้ารับการ
ประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน 

(10) จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการ

 [ √ ] ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน    - 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 
(11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสตูรเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า3.5จากคะแนน
เต็ม 5.0 

เนื่องจากเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ซึ่ง 

ด าเนินการเปิดการเรยีนการสอนในภาค 
การศึกษาท่ี 2/2562 จึงยังไม่มีผลการ 
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปี 
สุดท้ายที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร 

    

(12) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

เนื่องจากเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 
ซึ่ง 

ด าเนินการเปิดการเรยีนการสอนในภาค 
การศึกษาท่ี 2/2562 จึงยังไม่มีผลการ 
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อ 
บัณฑิตใหม ่

    

 วิธีการค านวณ 
(1)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการไดจ้ริง 
= 7 

(2)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 2562 

= 7 

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

= 100.00% 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ100 ร้อยละ100 5 คะแนน บรรลุ 

 
 

หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
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ปัญหาในการบริหารหลักสูตร - ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติไม่เพียงพอ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- นักศึกษาไม่สามารถเรียนปฏบิตัิได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ในอนาคต 

- คณะ/มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการ
สอนเพิ่มมากขึ้น 
- วางแผนขอครุภัณฑ์ให้เหมาะสมและเพียงพอโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันคณะฯ 
และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

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

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผลคะแนนความพึ งพอใจของนักศึกษาที่ มี ต่ อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร มากกว่า 3.5 คะแนน 

ได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
เพียงพอต่อความต้องการฯ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
1. หลักสูตรส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
และนักศึกษา 
2. จัดท าแผนความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
3. หลักสูตรจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
4. หลักสูตรด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
5. ก ากับติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
ในปีการศึกษา 2562คณะรัฐศาสตร์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณมายังหลักสูตรซึ่งทาง หลักสูตรได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์  และ
โน้ตบุ้ค  เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน อีกทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เสนอ  รายชื่อต ารา หนังสือ 
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปยังทางส านักวิทยบริการฯ ในการจัดซื้อ
หนังสือ ต ารา และทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บริการอาจารย์ และนักศึกษา
ส าหรับค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน และอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่จ าเป็นให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดซื้อมา
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ไว้ให้บริการอย่างเพียงพอและตรงกับความต้องการในการใช้งาน 
 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
สาขาได้มีการประชุมเห็นว่ายังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้บางอย่างช ารุดเช่น เครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร์

จงึได้เสนอผู้บริหารคณะบรรจุงบประมาณไว้ในแผนส าหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ หลังจากนั้นสาขาได้ติดตาม

การด าเนินการของคณะรัฐศาสตร์พบว่าทางคณะได้มีการจัดงบประมาณในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มข้ึน  และทางสาขาได้น าเข้าที่

ประชุมสาขา 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ทางคณะรัฐสาสตร์ ได้ด าเนินการตามที่สาขาร้องขอจนกระทั่งได้มีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา 

ได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
เพียงพอต่อความต้องการฯ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

หลักสูตรฯ ประชุมเพื่อตรวจสอบจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และทรัพยากรที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

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 
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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 รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิ จ  การโฆษณา 
การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี 
คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายช่ือ รวมถึง สารสนเทศของบริษัท
ต่างๆ อีกมากกว่า 6,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับ
เต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ 
 

 

 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

 

http://search.proquest.com/abicomplete
http://search.proquest.com/pqdtqlobal
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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 

 

 

 การประเมนิกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
หลักสูตรด าเนินการตามระบบและกลไกอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด าเนินการตามระบบและกลไกท่ี

ก าหนดไว้ และมีมติให้แจ้งทางมหาวิทยาลัยในการตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมทั้งของบประมาณ

ในการซื้อคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการสืบค้นเพ่ิมเติม 

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 

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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ผลการด าเนินงาน  :  
ผลการประเมินรอบที่ 1 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี (คะแนน
เฉลี่ย 3.56) และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ อุปกรณ์หรือสื่อในการสอนไม่สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากอายุการใช้งานที่มาก  ห้องเรียนมีอากาศร้อน และที่จอดรถไม่เพียงพอ ส าหรับ
อาจารย์พบว่า มีความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย  3.61) 
และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ อุปกรณ์ประจ าห้องเรียนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์  เช่น เครื่องฉาย 
ไมโครโฟน  พัดลม เป็นต้น ควรมีเรื่องถ่ายเอกสารและปริ้นเตอร์ บริการ รวมทั้งการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
Wifi ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดข้ึนเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สูงขึ้น 

นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้มากข้ึน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

จากผลการประเมินครั้งที่ 1 คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินแผน่ดนิของคณะฯ ให้
จ านวนสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ทีเ่พียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2562  โดย
คณะฯ ได้จัดสรรสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้ นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี ้

1) ปรับปรุงห้องปฏบิัติการทางคอมพิวเตอร์ พร้อมครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ (ชัน้ 3) 
     2) อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์/การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสาธารณูปโภค/อาคาร สถานที่ ฯลฯ 
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา จ านวน 4 รายการ (อ้างอิงจากแผนงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ 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. เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 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
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เพิ่มเติม คือ อุปกรณ์ประจ าห้องเรียนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น เครื่องฉาย ไมโครโฟน พัดลม เป็นต้น ควรมีเรื่องถ่าย
เอกสารและปริ้นเตอร์ บริการ 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
หลักสตูรน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามที่ก าหนด โดย

การพิจารณาจัดหาเองหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคการศึกษาและปีงบประมาณถัดไป  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความเห็นร่วมกันว่า ควรพัฒนาระบบและกลไกที่ให้อาจารย์และ
นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งการปรึกษาหารือและพูดคุยทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
6.1-1 ผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับจากการ
เสนอแนะจากผู้ประเมิน 

การประเมินผลการเรียนไม่เปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ความเห็นของประธานหลกัสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการ
เสนอแนะ 

นักศึกษาอาจมีความรู้จ ากัด ไม่สะท้อนถึงปรัชญาของหลักสูตรที่จะสร้างบัณฑิตที่
มีความเป็นเลิศทางวิชาการได้ 

การน าไปด าเนินการเพ่ือการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. มีการติดตามผลการประเมินผลการเรียนก่อนถึงระยะเวลาในการก าหนดสง่ผล
การเรียน 
2. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพใน
การศึกษาต่อและการขอต าแหน่งทางวิชาการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่อาจารย์เพื่อ
กระตุ้นให้อาจารย์สร้างงานวิจัยและต าราได้ปริมาณที่มากข้ึน 

 
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา จัดรายวิชา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน เห็นชอบให้เพิ่มรายวิชา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศกึษา 
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

ในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีการเพิ่มรายวิชา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
ให้กับนักศึกษา 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร
จากผลการประเมิน 

มีรายวิชา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา 

 
3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
กระบวนการประเมิน ควรเน้นการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ควรมีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

พัฒนาจุดแข็งให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร
จากผลการประเมิน 

ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 ให้ทันสมัย 
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มีการเปิดหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท ที่คล้ายกัน อีก 1 หลักสูตร ท าให้ปริมาณผู้สมัคร ในหลักสูตรมี
น้อยลง 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบนั(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดหลักสูตรในสาขาที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นใน
สถาบันการอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย ให้
สถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา เปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ จึงท าให้
มี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อหลักสูตร คือ ท าให้ปริมาณนักศึกษา
สมัครเรียนในหลักสูตร น้อยลง 
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หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
    แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

แผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา  2564 คณาจารย์ประจ าสาขา 
จ านวนต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 2564 คณาจารย์ประจ าสาขา 

2. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ส าเร็จ 
สนับสนุนให้อาจารย์ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น 

2564 คณาจารย์ประจ า
สาขา  

อยู่ในช่วงการยื่นขอต าแหน่ง 

ปรับวิธีการสอนวิชา
สัมมนาเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเน้นการ
จัดสัมมนาทางวิชาการ 

2564 คณาจารย์ประจ า
สาขา 

อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


