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สารบัญ 
  หน้า 

แบบรับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา [หน้า] 
หมวดที่   

1 ข้อมูลทั่วไป [หน้า] 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน [หน้า] 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยสกอ. [หน้า] 
2 อาจารย์ [หน้า] 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์ [หน้า] 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ [หน้า] 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ [หน้า] 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ [หน้า] 
3 นักศึกษาและบัณฑติ [หน้า] 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต [หน้า] 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ            [หน้า] 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี [หน้า] 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา [หน้า] 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การรับนักศึกษา [หน้า] 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา [หน้า] 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา [หน้า] 
4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน [หน้า] 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน [หน้า] 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร [หน้า] 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและการจัดการเรียนการสอน [หน้า] 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 การประเมินผู้เรียน [หน้า] 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา [หน้า] 
5 การบริหารหลักสูตร [หน้า] 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ [หน้า] 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ [หน้า] 
6 ข้อคิดเห็น [หน้า] 
7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร [หน้า] 
8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร [หน้า] 
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แบบรับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่       

23 มิถุนายน 2563 โดยได้ท าการวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องและ

ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รวมทั้งสัมภาษณ์ตัวแทน

นักศึกษา ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนศิษย์เก่า จึงขอรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ฉบับ

นี้ทุกประการ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมนิเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1 - ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2  2 4.67 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3  3 3.33 ด ี
องค์ประกอบท่ี 4  3 4.33 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5  4 4.00 ด ี
องค์ประกอบท่ี 6 1 4.00 ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.03 ดีมาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  

 ข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการ

ประเมินฯ 

     หลักสูตรควรเร่งพัฒนาทักษะการด าเนินงาน โดย

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ที่น าไปสู่การปรับปรุง

กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

     มีการวิ เคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินงานของหลักสูตรและวางแผนส าหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยในอนาคต 

 
วิธีการประเมิน 
1. การวางแผนและการประเมิน 

 (1) การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   โดยก าหนดวันประเมิน ในวันที่ 23 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ก าหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงาน
ให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ 

 (2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสูตรประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ า เพ่ือแนะน าคณะกรรมการตรวจประเมินแจ้งวัตถุประสงค์
การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
  (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ  
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติม 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 
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  (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน และประสานกับ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง หลังจากนั้น
คณะกรรมการผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอ
ไปยังหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
เพ่ือด าเนินการต่อไป 
2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 
  2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการประกันคุณภาพ 
(2) การน าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และ (3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อที่ประชุมของ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยที่สูง บรรลุวัตถุประสงค์ตามผลการ

เรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ซึ่งหลักสูตรอาจจะจัดโครงการด้านการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือสา

ธารระหรือกิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือองค์กรภายนอกเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเสริมผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม

จริยธรรมให้   โดดเด่นตามคุณลักษณะของบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรควรหาแนวทางในการเพ่ิมบัณฑิตที่ได้รับการ

ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตให้มีจ านวนที่มากขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การก าหนดผลลัพธ์เป้าหมายของตัวบ่งชี้ ควรมีการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่

ชัดเจน เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
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 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีครบ 5 ท่าน มีผลงานวิชาการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ท่าน อีกทั้งก าลัง

ยื่นต าแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ 2 ท่าน หลักสูตรอาจมีแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ที่มีความพร้อม

ในการผลิตผลงานทางวิชาการให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีผลงานที่มี

คุณภาพพร้อมในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองในด้านการน าเสนองานวิจัย แต่ควรมีการตีพิมพ์ที่อยู่ในฐาน  

TCI และฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรโดยความร่วมมือของคณะและมหาวิทยาลัยอาจมีแนวทางใน

จัดสรรงบประมาณจากภายในมหาวิทยาลัยหรืองบประมาณจากแหล่งอ่ืนเพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ให้อาจารย์

ไปพัฒนาศักยภาพได้ครบทุกคนอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การออกแบบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีการเตรียมออกแบบหลักสูตรให้รายวิชามีเนื้อหาที่
ทันสมัย ก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
ความต้องการของประเทศอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 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 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.50 
ระดับ 

 
ค่าเฉลี่ย 4.82 

บรรล ุ 4.82 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) 
ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 ........... 

X 100 = ........% 

บรรล ุ 4.52 คะแนน 

........... 

........... 

........... 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 4.67 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสรมิ
และพัฒนานักศึกษา 

4 ระดับ 4 คะแนน 
บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิด
กับนักศึกษา 

4 ระดับ 3 คะแนน 
ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.33 คะแนน 
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 ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมนิ 

โดยคณะกรรมการ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย ์

4 ระดับ 
4 คะแนน บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย ์

 
รวม 5 คะแนน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.ตรี 20% 4 X 
100 = 80 % บรรล ุ 5 คะแนน 

5  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี 45% 
 3 

X 100 = 60% บรรล ุ 5 คะแนน 
5 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ป.ตรี 15% 
 

1.6 

X 100 = 32% บรรล ุ 5 คะแนน 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับ
อาจารย ์

5 ระดับ 
 

4 ระดับ ไม่บรรล ุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 4.33 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

4 ระดับ 3 ระดับ ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิน
ผู้เรยีน 
 

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 
100 

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

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 4 คะแนน 
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 ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมนิ 

โดยคณะกรรมการ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

4 ระดับ 4 ระดับ บรรล ุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 4 คะแนน 

 

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 - - 4.67 4.67 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.33 - - 3.33 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 3.00 4.33 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 3.00 4.33 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี
รวม 13 7 4 2  ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมิน  3.71 4.25 4.67 4.03 ระดับคุณภาพดีมาก 
 

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

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 1 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร 25501421106988 
1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในระบบบริหารรัฐกิจความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
สากลมีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ มีจิตส านึกในประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน/องค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการสนับสนุนในการพัฒนาทางประชาธิปไตยตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยและได้ด าเนินการเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2550 และด าเนินการเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน  

1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
หลักสตูรควรเร่งพัฒนาทักษะการด าเนินงาน โดยวเิคราะห์
ปัญหาอุปสรรค ท่ีน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีการวิเคราะห์ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของหลักสูตร
และวางแผนส าหรับการปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยในอนาคต 

 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชุดที่ระบุใน มคอ.2 ปัจจุบนั หมายเหตุ* กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง (ระบุ
ครั้งท่ี/วันท่ีผ่านสภามหาวิทยาลยั) 

1. นายเกรียงศักดิ์  โชควรกุล 1. นายเกรียงศักดิ์  โชควรกุล 25 พฤษภาคม 2560 

2. นางสาวอธิษฐาน  ใชยเรือง 2. นางสาวอธิษฐาน  ใชยเรือง 25 พฤษภาคม 2560 

3. นายณัฐดนัย  แก้วโพนงาม 3. นายณัฐดนัย  แก้วโพนงาม 25 พฤษภาคม 2560 

4. นางสาวคัทลียา  นาวิเศษ 4. นางสาวคัทลียา  นาวิเศษ 25 พฤษภาคม 2560 

5. นายอนุสรณ์  พัฒนศานติ ์ 5. นายอนุสรณ์  พัฒนศานติ ์ 25 พฤษภาคม 2560 
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 2.2 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. นายเกรียงศักดิ์  โชควรกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
รบ.(บริหารรัฐกิจ) 
นบ. (นิติศาสตร์) 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2551 
2548 
2556 
2557 
2549 

2. นางสาวอธิษฐาน ใชยเรือง อาจารย ์ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2559 
2552 
2549 

3. นายณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รป .ม .(การปกครองท้องถิ่น )
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
วทบ.(กายภาพบ าบัด) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2552 
2549 
2544 

4. นางสาวคัทลียา  นาวิเศษ อาจารย ์ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

2560 
2553 
2549 

5. นายอนุสรณ์  พัฒนศานติ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

รป.ด.(นโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ) 
ร.ม.(การเมืองและการปกครอง) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2561 
 

2549 
2552 

 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิขาการ ปี พ.ศ. 
1. นายเกรียงศักดิ์  โชควรกุล - เกรียงศักดิ์  โชควรกุล.  (2560, กันยายน – ธันวาคม).  การพัฒนาเครือข่ายและ

ยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตร “พริก” เพื่อการส่งออกของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
ชัยภูมิ.  วารสารธรรมทรรศน์, 17, (3)พิเศษ, หน้า 275-284. 
- เกรียงศักดิ์  โชควรกุล.  (2560, พฤษภาคม).  ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาระบบราชการ
ไทย.  โครงการ การประชุมวิชาการการน าเสนอผลงานระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 9 : การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, วันท่ี 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560, ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, หน้า 37-54. 
- เกรียงศักดิ์  โชควรกุล. (2561). กลยุทธ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นด้วยการสร้าง
ค่านิยมของกลุ่มนักศึกษา ในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 20(2), 237-251. 
- เกรียงศักดิ์  โชควรกุล. (2561). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และ ผลิตภาพ เพื่อ
ยกระดับมูลค่าเพิ่ มของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร “อ้อย” ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารชุมชนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , 12(1), 181-
190. 

2560 
 
 
2560 
 
 
 
2561 
 
 
2561 
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- เกรียงศักดิ์  โชควรกุล. (2562).แนวคิดการบริหารงานเชิงนวัตกรรมสู่ผู้น าในการพัฒนา
ท้องถิ่น.บทความวิชาการในการประชุมระดับชาติ ครั้งท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 

2562 

2. นางสาวอธิษฐาน ใชยเรือง - เสาวนีย์  จันทสังข์, อธิษฐาน  ใชยเรือง, โชติกา  สิงหาเทพ, และธานี  ถังทอง.  (2560).  
ทิศทางการเคลื่อนไหวการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนในศตวรรษท่ี 21.  
บทความวิชาการในการประชุมวิจัยระดับชาติ   สั งคมศาสตร์วิชาการครั้ ง ท่ี  13 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : ความมั่นคงของสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21.  วันท่ี 20
มกราคม 2560  (หน้าท่ี 437-449). 
- อธิษฐาน ใชยเรือง. (2561). Startup Entrepreneurship University: Opportunities 
and Challenges of the Locality for Sustainable Development. 1st National 
and International Symposium on Humanities and Social Sciences 2018, 28 - 
29 April 2018 Buriram Rajabhat University (384) 
- อธิษฐาน ใชยเรือง.  (2561).  ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงอารยธรรมขอม ภายใต้การ
ขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน.  บทความวิชาการการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 1  วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาท่ียั่งยืน.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ.  วันท่ี 
2-3 เมษายน 2561 (หน้าท่ี 39) 
- อธิษฐาน ใชยเรือง.  (2562).ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.วารสารมจร.
อุบลปริทรรศน์,5(1) 

2560 
 
 
 
 
2561 
 
 
 
2561 
 
 
 
2562 

3. นายณัฐดนัย  แก้วโพนงาม - ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม.  (2558).  ปัญหาการคลังท้องถิ่น : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาฝายและเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ.  
บทความจากการวิจัยในการประชุมวิชาการในการประชุมวิจัยระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 
3  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  20-22 พฤษภาคม 2558 (หน้า 437-449). 
- ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม. (2561). เศรษฐศาสตร์การเมืองในบริบทสังคมไทยภายใต้สภาวะ
ความขัดแย้ง ในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, 7(1), 64-67. 
-ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม. (2561).ความเหลื่อมล้ าและความไม่เท่าเทียมทางสังคมท่ีมีผลต่อ
การทุจริตคอร์รัปชั่นในจังหวัดชัยภูมิ  วาสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
-.ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม. (2562). การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและผู้สูงอายุบ้านนา
ฝาย ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง , 8(1), 33-
41  
-ณัฐดนัย แก้วโพนงาม.( 2562).การพัฒนาเมืองโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้น่า
อยู่.วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง,8(3),135-141. 

2558 
 
 
 
2561 
 
2561 
 
2562 
 
 
2562 
 

4. นางสาวคัทลียา  นาวิเศษ - คุณัญญาฐ์  คงนาวัง, คัทลียา  นาวิเศษ, มยุรี  ม่วงอยู่.  (2560).  ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ระบบการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของบุคลากรกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีตั้งในปี 2540.  บทความวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 3 : วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ วันท่ี 
26 พฤษภาคม 2560. มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
- ดร.เกศสุดา โภคานิตย์,นายกีฬา หนูยศ,ดร.ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์, ดร.คัทลียา นา
วิเศษ.บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ
ยุคดิจิทัลครั้งท่ี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท่ี 1-2 พฤศจิกายน 

2560 
 
 
 
 
2562 
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2562 
-ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนท์, คัทลียา นาวิเศษ, เกศสุดา โภคานิตย์.บทความวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัลครั้งท่ี วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท่ี 1-2 พฤศจิกายน 2562 

 
2562 

5. นายอนุสรณ์  พัฒนศานติ์ - อนุสรณ์  พัฒนศานติ์.  (2559).  เครือข่ายองค์กรชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ.  สักทอง:วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) , 22 
(ฉบับพิเศษ), 85-93. 
- อนุสรณ์  พัฒนศานติ์. การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2554 : จังหวัดชัยภูมิ. กรุงเทพฯ ส านักวิจัย
และพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 

2559 
 
 
2558 

 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ชุดที่ระบุใน มคอ.2 ปัจจุบนั หมายเหตุ *กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย) 
1. นายเกรียงศักดิ์  โชควรกุล 1. นายเกรียงศักดิ์  โชควรกุล 25 พฤษภาคม 2560 

2. นางสาวอธิษฐาน  ใชยเรือง 2. นางสาวอธิษฐาน  ใชยเรือง 25 พฤษภาคม 2560 

3. นายณัฐดนัย  แก้วโพนงาม 3. นายณัฐดนัย  แก้วโพนงาม 25 พฤษภาคม 2560 

4. นางสาวคัทลียา  นาวิเศษ 4. นางสาวคัทลียา  นาวิเศษ 25 พฤษภาคม 2560 

5. นายอนุสรณ์  พัฒนศานติ ์ 5. นายอนุสรณ์  พัฒนศานติ ์ 25 พฤษภาคม 2560 

 
 3.2 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
1. นายเกรียงศักดิ์ โชควรกุล ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
รบ.(บริหารรัฐกิจ) 
นบ. (นิติศาสตร์) 
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวทิยาลัยบูรพา 

2551 
2548 
2556 
2557 
2549 

2. นางสาวอธิษฐาน ใชยเรือง อาจารย์ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2559 
2552 
2549 

3. นายณัฐดนัย แก้วโพนงาม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รป .ม .(การปกครองท้องถิ่ น )
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 
วทบ.(กายภาพบ าบัด) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2552 
2549 
2544 

4. นางสาวคัทลียา นาวิเศษ อาจารย์ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

2560 
2553 
2549 
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5. นายอนุสรณ์ พัฒนศานติ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รป.ด.(นโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ) 
ร.ม.(การเมืองและการปกครอง) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2561 
 

2549 
2552 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิขาการ ปี พ.ศ. 
1. นายเกรียงศักดิ์  โชควรกุล - เกรียงศักดิ์  โชควรกุล.  (2560, กันยายน – ธันวาคม).  การพัฒนาเครือข่ายและ

ยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตร “พริก” เพื่อการส่งออกของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
ชัยภูมิ.  วารสารธรรมทรรศน์, 17, (3)พิเศษ, หน้า 275-284. 
- เกรียงศักดิ์  โชควรกุล.  (2560, พฤษภาคม).  ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาระบบ
ราชการไทย.  โครงการ การประชุมวิชาการการน าเสนอผลงานระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 9 : การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน , วันท่ี 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560, ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, หน้า 37-
54. 
- เกรียงศักดิ์  โชควรกุล. (2561). กลยุทธ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นด้วยการสร้าง
ค่านิยมของกลุ่มนักศึกษา ในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 20(2), 237-251. 
- เกรียงศักดิ์  โชควรกุล. (2561). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ และ ผลิตภาพ เพื่อ
ยกระดับมูลค่าเพิ่มของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตร “อ้อย” ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารชุมชนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 12(1), 181-
190. 
- เกรียงศักดิ์  โชควรกุล. (2562).แนวคิดการบริหารงานเชิงนวัตกรรมสู่ผู้น าในการ
พัฒนาท้องถิ่น.บทความวิชาการในการประชุมระดับชาติ ครั้งท่ี 3 ณ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 

2560 
 
 
2560 
 
 
 
 
2561 
 
 
2561 
 
 
 
2562 

2. นางสาวอธิษฐาน ใชยเรือง - เสาวนีย์  จันทสังข์ , อธิษฐาน  ใชยเรือง, โชติกา  สิงหาเทพ , และธานี  ถังทอง.  
(2560).  ทิศทางการเคลื่อนไหวการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนในศตวรรษท่ี 
21.  บทความวิชาการในการประชุมวิจัยระดับชาติ  สังคมศาสตร์วิชาการครั้งท่ี 13 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : ความมั่นคงของสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21.  วันท่ี 20
มกราคม 2560  (หน้าท่ี 437-449). 
- อ ธิ ษ ฐ า น  ใ ช ย เ รื อ ง .  ( 2561). Startup Entrepreneurship University: 
Opportunities and Challenges of the Locality for Sustainable 
Development. 1st National and International Symposium on Humanities 
and Social Sciences 2018, 28 - 29 April 2018 Buriram Rajabhat University 
(384) 
- อธิษฐาน ใชยเรือง.  (2561).  ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงอารยธรรมขอม ภายใต้การ
ขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน.  บทความวิชาการการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 1  วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาท่ียั่งยืน.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะ
เกษ.  วันท่ี 2-3 เมษายน 2561 (หน้าท่ี 39) 
- อธิษฐาน ใชยเรือง.  (2562).ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าสู่การพัฒนาท่ี

2560 
 
 
 
 
2561 
 
 
 
 
2561 
 
 
 
2562 
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ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.วารสารม
จร.อุบลปริทรรศน์,5(1) 

3. นายณัฐดนัย  แก้วโพนงาม - ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม.  (2558).  ปัญหาการคลังท้องถิ่น : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาฝายและเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ.  บทความจากการวิจัยในการประชุมวิชาการในการประชุมวิจัยระดับชาติ ราช
ภัฏวิจัยครั้งท่ี 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  20-22 พฤษภาคม 2558 (หน้า 
437-449). 
- ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม. (2561). เศรษฐศาสตร์การเมืองในบริบทสังคมไทยภายใต้
สภาวะความขัดแย้ง ในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, 7(1), 64-67. 
-ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม. (2561).ความเหลื่อมล้ าและความไม่เท่าเทียมทางสังคมท่ีมีผล
ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นในจังหวัดชัยภูมิ  วาสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
-.ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม. (2562). การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและผู้สูงอายุบ้าน
นาฝาย ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, 8(1), 
33-41  
-ณัฐดนัย แก้วโพนงาม.( 2562).การพัฒนาเมืองโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้น่า
อยู่.วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง,8(3),135-141. 

2558 
 
 
 
 
2561 
 
2561 
 
2562 
 
 
2562 
 

4. นางสาวคัทลียา  นาวิเศษ - คุณัญญาฐ์  คงนาวัง, คัทลียา  นาวิเศษ, มยุรี  ม่วงอยู่.  (2560).  ความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ระบบการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ของบุคลากร
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตั้งในปี 2540.  บทความวิชาการใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งท่ี 3 : วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนา
เศรษฐกิจ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2560. มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
- ดร.เกศสุดา โภคานิตย์,นายกีฬา หนูยศ,ดร.ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์, ดร.คัทลียา นา
วิเศษ.บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ
ยุคดิจิทัลครั้งท่ี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท่ี 1-2 
พฤศจิกายน 2562 
-ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนท์, คัทลียา นาวิเศษ, เกศสุดา โภคานิตย์.บทความวิชาการใน
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัลครั้งท่ี วิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท่ี 1-2 พฤศจิกายน 2562 

2560 
 
 
 
 
2562 
 
 
 
2562 

5. นายอนุสรณ์  พัฒนศานติ์ - อนุสรณ์  พัฒนศานติ์.  (2559).  เครือข่ายองค์กรชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดชัยภูมิ.  สักทอง:วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 22 
(ฉบับพิเศษ), 85-93. 
- อนุสรณ์  พัฒนศานติ์. การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2554 : จังหวัดชัยภูมิ. กรุงเทพฯ 
ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558 

2559 
 
 
2558 
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4. อาจารย์ผู้สอน  
 4.1 อาจารย์ประจ า 

อาจารย์Elmira Magtoto Ocampo 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง  สุวรรณภูมา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินันท์ ถนัดค้า 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ พฒันศานติ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติรัตน์  เหล่าคมพฤฒาจารย์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  โชควรกุล 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์  ด่านภักด ี

 อาจารย์กันตินันท์  นามตะ 

 อาจารย์ศาสตร์ศิลป์  ละม้ายศรี 

 อาจารย์ ดร.อธิษฐาน  ใชยเรือง 

 อาจารย์ ดร.คัทลียา นาวิเศษ 

 อาจารย์ฤทธิชัย ผานาค 

 อาจารย์เทอดศักดิ์  ไป่จันทึก 

 อาจารย์ ดร.อินทุราภรณ์  อินทรประจบ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ ์ กางการ 

 อาจารย์ธนิกานต์ ศรีจันทร์ 

 อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี 

 อาจารย์เกษกนก วรรณวัลย์ 

 อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ โพธิสุวรรณปัญญา 

 อาจารย์กัญญาวีร์ แก้วนุ้ย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วีริยาสรร 

 อาจารย์ ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง 

 อาจารย์ธนาวิทย์  กางการ 

   อาจารย์อัจฉราภรณ์ เชื้อช้าง 
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

[] อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร(ชุดปัจจุบัน) 
เป็นไปตามเกณฑ์(ไม่น้อยกว่า 5 คน)  

  1.1-1 มคอ.2 สาขารัฐประศาสน
ศาสตร ์

2. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 

[] อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรทุกคนมี
คุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายงานใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

  1.1-2 มคอ.2 สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ ตาราง 9.1  หน้า 3  
 

3. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

[] อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร และมี
ผลงานย้อนทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายงานใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

   
1.1-3 มคอ.2 สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์ ตาราง 9.1  หน้า 3 

4. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอน 
 

อาจารย์ประจ า 
[] อาจารย์ประจ ามีคณุวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์  
[   ] อาจารย์ประจ ามีคณุวุฒิไมเ่ปน็ไปตามเกณฑ์  

  1.1-4  มคอ.2 สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์   หน้า 87 
1.1-5 รายชื่ออาจารยผ์ู้สอนสาขา 
รัฐประศาสนศาสตร ์

10. การปรับปรุง
หลักสตูรตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

[] เป็นหลักสตูรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 
(ปรับปรุงไมเ่กิน 5 ปี) 
 

  1.1-6  มคอ.2 สาขารัฐประศาสน
ศาสตร์  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

โดยกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน    ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

   ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

บรรล ุ

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 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีกระบวนการด าเนินงานระบบการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

อาจารย์ทุกคนเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 อาจารย์ทุกคนในสาขา รปศ .ได้รับการแต่งตั้งเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีแนวปฏิบัติการคัดเลือกและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย  
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมกันและได้เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจ าเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมุ่งคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท เอก ตรงตามสาขา
ที่รับผิดชอบ หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการซึ่งแสดงถึงความรู้ความช านาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตร  จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ ( เอกสาร 4.1 -1 ) 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     สาขาวิชาได้ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวปฏิบัติการคัดเลือกและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร   ได้แก่ 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  โชควรกุล 
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม 
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  พัฒนศานติ์ 
     4. อ.ดร.อธิษฐาน  ใชยเรือง 
     5. อ.ดร.คัทลียา  นาวิเศษ 
     และได้เสนอชื่อผ่านกรรมการประจ าคณะ อธิการบดี คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี สภา
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วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย (  เอกสาร 4.1 – 2 ) (  เอกสาร 4.1 – 5 ) 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประเมินผลการด าเนินงานด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตรโดยด าเนินการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบริหารหลักสูตร  

     กระทรวงศึกษามีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ โดยก าหนดให้อาจารย์

ประจ าหลักสูตรต้องมีประสบการณ์สอนในสาขานั้นๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องมีผลงานทาง

วิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ( เอกสาร 4.1-3 ) 

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือปรับปรุงกระบวนการประเมินการรับและการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์และเป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
คงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ( เอกสาร 4.1 -4 ) 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานหลักสูตร สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 4 คน และก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน  
อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน และอีก 1 คน ก าลังยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์  และอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน ก าลังยื่น
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ 
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- ระบบการบริหารอาจารย์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีกระบวนการการด าเนินงานระบบ
การบริหารอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
บริหารสาขา 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีระบบการบริหารจัดการวิเคราะห์อัตราก าลังให้เป็นไปตาม เกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษา และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อจัดท ากรอบอัตราก าลัง คณะรัฐศาสตร์ 
[เอกสาร 4.1-6 ] โดยมีระบบการบริหารโดยมุ่งเน้นการธ ารงรักษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้คงอยู่กับสถาบันให้
ยาวนานยิ่งขึ้น ผ่านกระบวนการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้
รับผิดชอบในบทบาทที่ตรงตามความรู้ความสามารถ ในกรณีมีปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาฯ ร่วมกับคณะได้จัดสรร และสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาให้อาจารย์มีคุณวุฒิ 
และต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  และมีแผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ด าเนินงานตามกลไกที่วางแผนไวอ้ย่างครบถ้วน โดย
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ในการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนตามระบบและกลไกผ่าน
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะฯ ก ากับ ติดตามซึ่งส่งผลให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสามารถแสดงศักยภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนสอน และคุณภาพหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ส ารวจและ
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเพิ่ม 1 คน คือ ดร. อนุสรณ์  พัฒนศานติ์ ส่วนการขอต าแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ด าเนินตามแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการโดยกระตุ้น และติดตามอาจารย์ที่คุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยในปีการศึกษา2562 นี้ ได้มีผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รอง
ศาสตราจารย์ 2 ท่าน คือ 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วา่ทีร่้อยเอก ณัฐดนัย แก้วโพนงาม  และ 
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  โชควรกุล   (เอกสาร 4.1 – 7) 
และยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ท่าน คือ 
     1.อาจารย์ ดร. อธิษฐาน ใชยเรือง 
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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  (เอกสาร4.1-8 ) 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร  
โดยสาขาวิชาได้จัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีเป้าหมายให้มี
อาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น มีการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ของ
อาจารย์ 2 ท่าน และได้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยการน าเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยมีผลการปรับปรุงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี  นอกจากนี้ยังมีการควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานของอาจารย์ ( เอกสาร 4.1 – 9 ) 
เอกสาร ( 4.1 – 10 )  เอกสาร ( 4.1 – 11 ) และ เอกสาร ( 4.1 – 12 ) 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     จากการปรับปรุงผลการด าเนินงานพบว่าอาจารย์มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพโดยมีอาจารย์ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิม 1 ท่าน ก าลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกอีก 1 ท่าน ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์แล้ว   2 ท่าน อยู่ในขั้นตอน
รอผลการประเมินของคณะกรรมการ และก าลังยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
เพ่ิมอีก 1 ท่าน 
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีกระบวนการการด าเนินงานระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 อาจารย์ทุ กคน ได้ รับ การ
ส่งเสริมและพัฒนา 

  มีผลจากการพัฒนาเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     สาขาวิชามีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและด าเนินการตามระบบและกลไก 
( เอกสาร 4.1-13 )  ( เอกสาร 4.1 -14 ) และมีการก ากับดูแลอาจารย์ ( เอกสาร 4.1 –15 ) 

 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ ประจ าหลักสูตร ได้เข้าร่วมอบรม 
ประชุม สัมมนาทางวิชาการ เสนอผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการ และบริการวิชาการครบทุกคน  มี
อาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและก าลังจะส าเร็จการศึกษาเพ่ิม 1 ท่าน  (เอกสาร 4.1- 16)  และ
มีอาจารย์ที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ 2 ท่าน (เอกสาร 4.1 – 17) และยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ท่าน 
 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     สาขาวิชามีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร ด้านการ

บริหารและพัฒนาอาจารย์ ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร และด้านกระบวนการเรียนการสอน 

 ( เอกสาร 4.1 -18 ) และมีการน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

( เอกสาร 4.1 –19 ) 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยมีการ
เสนอให้อาจารย์ทุกท่านเร่งท าผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่ ส่งผลให้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยื่น
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เพ่ิม อีก 2 คน และมีอาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิม
อีก 1 คน  โดยจากการประเมินระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีผลจากการปรับปรุงที่ชัดเจนและถือ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี คือ มีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 4 คน จากทั้งหมด 5 คน อีก 1 คน
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ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน อีก 1 คน 
ก าลังยื่น ผศ. และ ผศ.  2 คน ก าลังยื่น รศ. อาจารย์ทุกท่านได้ทุนวิจัยและมีผลงานวิชาการและวิจัยที่มี
การเผยแพร่และอยู่ในระหว่างการเผยแพร่  ( เอกสาร 4.1 – 20 ) และ ( เอกสาร 4.1 – 21 ) 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     จากการปรับปรุงผลการด าเนินงานส่งผลให้คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
มีอาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 ท่าน และก าลังจะส าเร็จการศึกษา มีอาจารย์ที่ยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ 2 ท่าน อยู่ระหว่างการรอผลการประเมินจากกรรมการ   
มีอาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ท่าน ( เอกสาร 4.1 – 22 ) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.1-1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5 / 2562 
4.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5 / 2562 
4.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 
4.1-5 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และบริหารหลักสูตร 
4.1-6 แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558- 2562 
4.1-7 บันทึกข้อความส่งเอกสารขอต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
4.1-8 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร       

รัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562  
4.1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ครั้งที่ 4 /2562 
4.1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ครั้งที่ 5 /2562 
4.1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ครั้งที่ 4 /2563 
4.1-12 บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร คณะรัฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
4.1-13 แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558- 2562 
4.1-14 แผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1-15 บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร คณะรัฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
4.1-16 ขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ 
4.1-17 บันทึกข้อความส่งเอกสารขอต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
4.1-18 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร       

รัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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4.1-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ครั้งที่ 4 /2562 
4.1-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5 / 2562 
4.1-21 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร          

รัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
4.1-22 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ครั้งที่ 4 /2563 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

โดยกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 คะแนน บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 4 คน ได้แก่    
ล าดับ ชื่อ-สกลุ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  โชควรกุล 

2 อาจารย์ ดร.อธิษฐาน  ใชยเรือง 

3 อาจารย์ ดร.คัทลียา  นาวิเศษ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  พัฒนศานติ์ 

โดยแสดงวิธีการค านวณดังนี้ 
วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
 4 x 100 = ร้อยละ 80  
 5      

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 80 

x 5 = 5 คะแนน 
 20 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2.1-1 บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

โดยกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.1 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

ป.เอก 80 % ร้อยละ 80  5 คะแนน บรรล ุ

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 5 คน ได้แก่    
ล าดับ ชื่อ-สกุล 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  โชควรกุล 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  พัฒนศานติ์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอกณัฐดนัย  แก้วโพนงาม 

 
วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 3 x 100 = ร้อยละ 60  
  5     

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 60 x 5 = 5 คะแนน 
 60     

เอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.2-1 บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

โดยกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.2 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี 45 % 
 

ร้อยละ 60  5 คะแนน บรรล ุ
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 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงาน 
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน  
- มีผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จ านวน 6 เรื่อง  

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 2.4 x 100 = ร้อยละ 48  
  5     

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 48 x 5 = 5 คะแนน 
 20     

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ ในรายงานสืบ เนื่ องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 ดร.คัทลียา นาวิเศษ 
 
 
 
 
 
ดร.คัทลียา นาวิเศษ 
 
 
 
 
 
ดร.เกรียงศักด์ิ โชควรกุล 

ดร.เกศสุดา โภคานิตย์,นายกีฬา หนูยศ,ดร.ณัฐปราย์ ชัยสิน
คุณานนต์,  ดร.คัทลียา นาวิเศษ.บทความวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ
ยุ ค ดิ จิ ทั ล ค รั้ ง ที่  วิ ท ย า ลั ย ก า ร ป ก ค ร อ งท้ อ ง ถ่ิ น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 
 
ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนท์, คัทลียา นาวิเศษ, เกศสุดา โภคา
นิตย์.บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
การบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัลครั้งที่ วิทยาลัยการ
ป กครองท้ อ ง ถ่ิน  มหาวิท ยาลั ยขอน แก่ น  วั น ที่  1-2 
พฤศจิกายน 2562 
 
เกรียงศักด์ิ  โชควรกุล. (2562).แนวคิดการบริหารงานเชิง
นวัตกรรมสู่ผู้น าในการพัฒนาท้องถ่ิน.บทความวิชาการใน
การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,วันที่ 31 สิงหาคม 2562 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 

0.40   

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
 

0.40   
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 

0.60 ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ณัฐดนัย 
แก้วโพนงาม 
 
 
 
ผศ.ว่าที่ร้อยเอก ณัฐดนัย 
แก้วโพนงาม 
 
 
ดร.อธิษฐาน ใชยเรือง   

ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม. (2562). การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชนและผู้สูงอายุบ้านนาฝาย ต าบลนาฝาย อ าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, 8(1), 
33-41  
 
ณัฐดนัย แก้วโพนงาม .( 2562).การพัฒนาเมืองโดยรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้น่าอยู่ .วารสารวิทยาลัยสงฆ์
นครล าปาง,8(3),135-141. 
 
อธิษฐาน ใชยเรือง.  (2562).ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.วารสารมจร.
อุบลปริทรรศน์,5(1) 

4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00   

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ 

1.00   

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน 

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 

6 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20   

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   

9 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80   

10 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00   
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

11 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ 

   

12 
จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ 

   

เอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2.3-1 ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม. (2562). การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนและผู้สูงอายุบ้านนาฝาย ต าบลนาฝาย 

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, 8(1), 33-41  
4.2.3-2 ณัฐดนัย แก้วโพนงาม.( 2562).การพัฒนาเมืองโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิให้น่าอยู่.วารสารวิทยาลัย

สงฆ์นครล าปาง,8(3),135-141. 
4.2.3-3 อธิษฐาน ใชยเรือง.  (2562).ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมสี่วน

ร่วมของชุมชน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูม.ิวารสารมจร.อุบลปริทรรศน,์5(1) 
4.2.3-4 ดร.เกศสุดา โภคานิตย์,นายกีฬา หนูยศ,ดร.ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์,  ดร.คัทลียา นาวิเศษ.บทความ

วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัลครั้งที่ วิทยาลัยการ
ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท่ี 1-2 พฤศจิกายน 2562 

4.2.3-5 ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนท์, คัทลียา นาวิเศษ, เกศสุดา โภคานิตย์.บทความวิชาการในการประชุมวิชาการ
ระดั บชาติ ด้ านการบริห ารกิ จการสาธารณ ะยุ คดิ จิ ทั ลครั้ งที่  วิท ยาลั ยการปกครองท้ อ งถิ่ น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันท่ี 1-2 พฤศจิกายน 2562 

4.2.3-6 เกรียงศักดิ์  โชควรกุล. (2562).แนวคิดการบริหารงานเชิงนวัตกรรมสู่ผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น .บทความ
วิชาการในการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,วันที่ 31 สิงหาคม 
2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

โดยกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

ป.ตรี 20 % 
 

ร้อยละ 48 5 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรมีผลการด าเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 

ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ

สอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดท าแบบส ารวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ดังนี้ 

ล าดับ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
1 ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  โชควรกุล ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  โชควรกุล ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  โชควรกุล 

2 อ.ดร.อธิษฐาน  ใชยเรือง อ.ดร.อธิษฐาน  ใชยเรือง อ.ดร.อธิษฐาน  ใชยเรือง 
3 อ.ดร.คัทลยีา  นาวิเศษ อ.ดร.คัทลยีา  นาวิเศษ อ.ดร.คัทลยีา  นาวิเศษ 
4 ผศ.ดร.อนุสรณ์ พัฒนศานติ ์ ผศ.ดร.อนุสรณ์ พัฒนศานติ ์ ผศ.ดร.อนุสรณ์ พัฒนศานติ ์
5 ผศ.ว่าท่ี รอ.ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม ผศ.ว่าท่ี รอ.ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม ผศ.ว่าท่ี รอ.ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม 

ร้อยละอัตรา
การคงอยู ่

100 100 100 

 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรเพ่ือหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 
ร้อยละ 80 ทุกครั้ง ท าให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน การติดตามการจัดท า มคอ. มีการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การด าเนินงานตาม
หน้าที่ การจัดท า มคอ.3 - 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
แต่ละปีการศึกษาดังนี ้ดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2560 4.00 เพิ่มขึ้น 
2561 4.05 เพิ่มขึ้น 
2562 4.14 เพิ่มขึ้น 

 

ผลการด าเนินงาน  : ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาท าการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรโดยมีคะแนน เฉลี่ย 4.14 โดยเมื่อ
เปรียบเทียบแนวโน้มปี 2560 – 2562 มีแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง  และมีผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่นมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งคณาจารย์สาขารัฐประศาสตร์มีอัตราการคงอยู่ 100 % มีความพึง
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พอใจต่อผลการด าเนินงานดีขึ้นทุกเรื่อง มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีความกระตือรือร้นและมี
ความก้าวหน้าทางวิชาการเม่ือเทียบเคียงกับหลักสูตรเดียวกันในสถาบันการศึกษาอ่ืน 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.3-1 มคอ. 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์  ( การคงอยู่ของอาจารย์ )  

4.3-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร       
รัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  

4.3-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร       
รัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

4.3-4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร       
รัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

4.3-5 รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาคณาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

โดยกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 คะแนน บรรล ุ
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
1. ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

   ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
   จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) 

2559 2560 2561 2562 ร้อยละ 
2559 56 56 50 42 75.00 
2560  38 30 29 76.32 
2561   26 26 100 
2562    21 100 
รวม 56 94 120 141  

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
การให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากรัฐบาล อาจไม่ต่อเนื่อง ท าให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต้องพักการ

เรียน โดยปัจจุบัน มีจ านวนนักศึกษาที่ขอทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาประมาณ 5 % ของจ านวนนักศึกษาในแต่ละรุ่น 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) ร้อยละ 
2557 68 62.38 
2558 53 65.44 
2559 40 71.43 

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
    ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยด้านการช าระค่าเทอมของนักศึกษาช าระล่าช้า 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ผลการด าเนินงาน 
       ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตร จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ ระหว่าง
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม หลักฐาน/ตารางประกอบ 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เฉลี่ย 4.82 
[ เอกสาร 2.1.-1] รายงานความพึงพอใจ
ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2562 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 53  

2 
จ านวนผู้ ส า เร็ จการศึกษ าท่ี ได้ รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คน 12 
[ เอกสาร 2.1.-1] รายงานความพึงพอใจ
ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2562 

3 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

คะแนน 4.82 
[ เอกสาร 2.1.-1] รายงานความพึงพอใจ
ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2562 

  (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 4.90  

  (2) ด้านความรู้ คะแนน 4.73  

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 4.73  

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คะแนน 4.88  

 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้ 

คะแนน 4.85  

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา(อย่างน้อย
ร้อยละ 20) 

ร้อยละ 22.65 
[ เอกสาร 2.1.-1]  รายงานความพึงพอใจ
ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2562  

ผลค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย  4.82 คะแนน 
(รายงานความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2562) 

  
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.1-1 รายงานความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

โดยกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเฉลี่ย 4.82  4.82 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
ของหลักสูตร จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 
พฤษภาคม 2562  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 53 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 42 79.25 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 38 90.48 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ - - 

จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ - - 

จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 

จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร . - 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.2-1 รายงานผลการส ารวจภาวการณ์มงีานท าของบัณฑิตปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

โดยกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.2 ร้อยละของบณัฑติปรญิญาตรีทีไ่ด้งานท า
หรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 90.48 4.52 บรรล ุ

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 53 คน จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 42 คน คิดเป็น ร้อยละ 79.25

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

จ านวน 38 คน คิดเป็น ร้อยละ 90.48 เท่ากับ 4.52 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
- การรับนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

            จ านวนนักศึกษาท่ีรับเพิ่มขึ้น         มีผลการด าเนินงานดีขึ้น 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีระบบและกลไกในการรับ
นักศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นแนวทางโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการรับนักศึกษาตาม
แผนการรับนักศึกษาในเล่มหลักสูตร( มคอ.2) และตามข้อเสนอแนะของกองบริการการศึกษา 
     2.การด าเนินการรับนักศึกษา ตามกรอบแผนงานของมหาวิทยาลัยโดยงานบริการวิชาการ 
     3.ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 
    4.ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา   ( เอกสาร 3.1-1) 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     1.ชุมวางแผนการรับนักศึกษาและทบทวนเอกสารและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาปี
การศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือวางแผนก าหนดจ านวนรับนักศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษา กระบวนการรับ
นักศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก 
     2.ด าเนินการรับนักศึกษาโดยออกประกาศรับนักศึกษาโดยงานบริการการศึกษา ตามกรอบแผนการ
รับนักศึกษาที่ได้ก าหนดแบ่งเป็นการรับเป็นรอบ 
     3.วิเคราะห์ร่วมพูดคุยหารือระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและการเสนอข้อคิดเห็นในการประชุมใน
ระดับที่สูงขึ้นไป เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ การประชุมคณะกรรมการระดับปริญญาตรี 
เป็นต้น 
     4.ก าหนดแนวทางการแก้ไขในเชิงนโยบายร่วมกัน ( เอกสาร 3.1-2 ) 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  : 
     1. ปรับกระบวนการรับนักศึกษาโดยขยายระยะเวลาการรับนักศึกษา 
     2. ปรับกระบวนการออกแนะแนวเชิงรุก 
     3. ปรับรูปแบบการรับนักศึกษาให้มีความสะดวกต่อนักศึกษาท่ีมีความสนใจมากข้ึน (เอกสาร 3.1-3) 
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     1. จ านวนนักศึกษาท่ีรับสมัครเพิ่มจ านวนมากขึ้น 
     2. ระบบข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็วสะดวกสามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการต่างๆ 
     3. มีปัจจัยที่เอื้อต่อการรับสมัครหลากหลายทางเลือก ( เอกสาร 3.1-4 ) 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ยังไม่เห็นผลจากการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา(กรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด) 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

นักศึกษาใหม่ทุกคนมีความพร้อมก่อนการเข้า
ศึกษาในทุกด้าน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
          หลักสูตรได้ด าเนนิการตามแผนโดยการเตรียมความพร้อมระดับหลักสูตรให้มีความพร้อมทางสตปิัญญา 
สุขภาพกายและจิต ความมุง่มั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้ส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด มีขั้นตอนดังนี ้

1. ก าหนดกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของแต่ละหลกัสูตร 
2. จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา 
3. ด าเนินโครงการตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการ 
4. ประเมินผลของโครงการ 

     5.  เสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารเพื่อปรับปรุง   ( เอกสาร 3.1– 6 ) 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     1. แต่งตั้งและแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา และเข้าพบอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พูดคุยกับ
นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษารู้จักและเกิดความคุ้นเคย  และแนะน าการเรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
    2.  แนะน าโครงสร้างหลักสูตรในเรื่องของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จ านวนรายวิชา การ
ลงทะเบียนเรียน และหลักการกู้ยืมทุน กยศ. 
    3.  การบรรยายพิเศษ จากอาจารย์หัวข้อเกี่ยวกับการรัฐประศาสนศาสตร์ เบื้องต้นเพ่ือให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนเข้าเรียน 
    4.  กิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพ่ือการอยู่ร่วมกัน  
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( เอกสาร 3.1– 7 ) ( เอกสาร 3.1– 8 )  และ   ( เอกสาร 3.1– 9 )  ( เอกสาร 3.1– 10 ) 
 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ได้มีการประเมินผลการด าเนินการในปี 2561 พบว่าในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษามีข้อจ ากัด
ทางด้านเวลา และงบประมาณ  ในปีการศึกษา 2562 จึงมีการด าเนินโครงการแต่เนิ่นๆและเพ่ิม
งบประมาณในการด าเนินโครงการมากขึ้น   ( เอกสาร 3.1 – 11) ( เอกสาร 3.1 – 12) 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
    จากการประเมินผลการด าเนินการการเตรียมความพร้อมตามกระบวนการ ของปี 2561ที่ผ่าน มาทาง
หลักสูตรได้น ามาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นในกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2562 ให้ มีความพร้อมทางด้านร่างกาย บุคลิกภาพที่เหมาะสมสามารถใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัยได้ และมีความเข้าใจในการเรียนด้านวิชาการเป็นอย่างดี ( เอกสาร 3.1 – 13) 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     จากการประเมินผลการด าเนินการการเตรียมความพร้อมตามกระบวนการ  ของปี 2561ที่ผ่าน มา
ทางหลักสูตรได้น ามาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นในกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2562 ท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางด้านร่างกาย บุคลิกภาพที่
เหมาะสมสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทาลัยได้ และมีความเข้าใจในการเรียนด้านวิชาการเป็นอย่างดี 
 ( เอกสาร 3.1 – 14) และ ( เอกสาร 3.1 – 15) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562  
3.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 
3.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 
3.1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 
3.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 
3.1-6  แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะรัฐศาสตร์ โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ภาคปกติ คณะรัฐศาสตร์ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3.1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 
3.1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 
3.1-9 แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2562 
3.1-10 รายงานผลสรุปปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะรัฐสาสตร์ และเตรียมความพร้อมก่อน
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เข้าศึกษาปี 2562 
3.1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 
3.1-12 ผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาปี 2561 
3.1-13 ผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาปี 2561 
3.1-14 ผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาปี 2562 
3.1-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาทุกคนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา 

  นักศึกษาทุกคนผ่านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้าน
ต่างๆ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา         
รัฐประศาสนศาสตร์ ได้มีการวางระบบกลไกในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็น
การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือให้มีความพร้อมในการเรียนในแต่ละภาค การ
เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในการเรียนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านกิ จกรรม ด้านใช้ชีวิต
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความสุขในการเรียนโดย 
     แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดูแลให้ค าแนะน าด้านวิชาการและการให้ค าปรึกษาปัญหา กับนักศึกษา
โดยจัดท าแบบฟอร์มการขอค าปรึกษา และยังมีช่องทางการปรึกษาผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่นเฟสบุกหรือ
ระบบไลน์ ( เอกสาร3.2 -1 ) พร้อมระบุเวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษามีระบบการ
ดูแลนักศึกษาที่ดีให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตประจ าวันในวัยเรียน ท าให้อัตราการลาออก
กลางคันลดน้อยลงจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
     เมื่อเปิดภาคการศึกษาใหม่อาจารย์ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือให้พ่ีพบน้อง เพ่ือชี้แจงเตรียม
ความพร้อมท าความเข้าใจในการเรียนในด้านวิชาการ และการท ากิจกรรมของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา
นั้นๆ  
      วางแผนกิจกรรมส าหรับนักศึกษาโดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมนอกห้องเรียน 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     ในปีการศึกษา 2562 ได้น าระบบกลไกมาปฏิบัติโดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
อาจารย์ได้พบนักศึกษาและชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่างๆของสาขา 
แนะน าอาจารย์ที่ปรึกษาและการเข้าพบนักศึกษา พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาขอค าปรึกษาเรื่องเวลาการเข้า
เรียนในภาคการศึกษาที่ 1  เนื่องจากมีกิจกรรมค่อนข้างมากท าให้กระทบต่อเวลาเรียนโดยเฉพาะใน
รายวิชาที่มีการเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างคณะ ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
นักศึกษาได้ ในการประสานกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเพ่ือท าการสอนชดเชยหรืออ่ืนๆที่ไม่เป็นการ
กระทบต่อเวลาเรียน ให้ค าแนะน า และดูแลอย่างใกล้ชิดกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ตั้งแต่กระบวนการเลือกสถานที่ฝึกงาน การพบปะ และให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางก่อนออกฝึกฯ 
พบว่า การด าเนินการดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างดี นักศึกษามีระเบียบวินัย เมื่อส าเร็จการศึกษาได้งานท าที่
ตรงสาขา   ( เอกสาร 3.2-2 ) 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     เมื่อมีการด าเนินกิจกรรมอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประเมินผลร่วมกันพบว่า นักศึกษามีความรู้

ที่ดีในเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน าไปปฎิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งวัดได้จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานที่

ดูแลนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์  

     นักศึกษา มีความใกล้ชิดกับชุมชน มีความกล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมเมื่อต้องใช้ชีวิต 

และแสดงออกในที่สาธารณะ สามารถน าประสบการณ์นอกห้องเรียน มาปรับใช้ในการเรียนในห้องเรียน

ได้เป็นอย่างดี มีระบบการคิดที่เป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี ประเมินได้

จากเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกกิจกรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้นๆ จะให้นักศึกษาน ามาสรุปผลและ

น าเสนอในชั้นเรียน และทางสาขาได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดย

น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา  ( เอกสาร 3.2 -3 ) 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
    อาจารย์ที่ปรึกษามีระบบการดูแลนักศึกษาที่ดีให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตประจ าวันในวัย
เรียน   ท าให้อัตราการลาออกกลางคันลดน้อยลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมานักศึกษาสามารถใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ( เอกสาร 3.2- 4 ) และ ( เอกสาร 3.2- 5 ) 
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     จากผลการด าเนินการให้ค าปรึกษาในปี การศึกษา 2561 พบว่านักศึกษายังไม่ค่อยพึงพอใจต่อการให้
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ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 3.77 คะแนน คณะกรรมการบริหารสาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงวิธีการให้ค าปรึกษา
ในหลากหลายช่องทางส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาในปี 
2562 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเป็น  3.90 คะแนน ( เอกสาร 3.2-6 )  
( เอกสาร 3.2-7 ) และ ( เอกสาร 3.2-8 ) 

 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาทุกคนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

  นักศึกษาทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
เพ่ิมข้ึน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมวางแผนการเรียนการ  และในระหว่างการศึกษาอาจารย์ได้มี
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถนักศึกษาทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เช่น 
การน านักศึกษาออกไปศึกษาดูงาน ในสถานที่ต่างๆที่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของสาขาวิชา เช่น 
ศาลปกครอง ศาลเยาวชนและครอบครัว องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วม เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้
จัดกิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะ ร่วมกับการบริการวิชาการและกิจกรรมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ รวมถึงได้ส่งเสริมการมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเป็น
อย่างดี สอนเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวมของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้นักศึกษาที่เรียน อย่างมีความสุข และมีทักษะการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี ( เอกสาร 3.2 – 9 ) 

 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
    การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
หลักสูตรได้มีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเปน็พลเมืองดีที่มีจติส านึกสาธารณะ นอกจากอาจารย์ผู้สอนจะวาง
แผนการสอนในแตล่ะรายวิชาทีต่นเองรับผิดชอบแล้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้วางแผนร่วมกันโดยการบูรณา
การใน รายวิชาได้แก่วชิาการเตรียมฝึกประสบการณ์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปทีี่ 4  ที่ออกฝึก
ประสบการณ์นอกจากการสอนด้านทฤษฎีแลว้ได้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีดา้น
การใช้คอมพิวเตอร์ เช่นการใช้โปรแกรมพื้นฐานในการท าเอกสาร การปฏิบัติงานในส านักงาน เพื่อให้นักศึกษา
สามารถปฏบิัติไดจ้ริงเมื่อออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง  
        จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจสังคมภายนอก เข้าใจผู้อื่น เสียสละเพื่อหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ
รับฟังความคิดเห็น ช่วยเหลือผู้อื่น โดยการบริการวชิาการและบ าเพ็ญประโยชน์ โดยนักศึกษาได้มีประเมินจาก
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ส่วนงานทีน่ักศึกษาได้ท าการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแตล่ะหน่อยงาน    
      การบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยเพื่อให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อค้นหาปัญหาเก็บข้อมูลในพื้นที่ชุมชน
น ามาเป็นหัวข้อให้การคิดวิเคราะห์ และน าเสนอในห้องเรียน เช่นเข้าร่วมโครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์คร้ังที่ 9 ที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
    บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาฯ โดยให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการทัง้หมด ตั้งแต่การหา
หัวข้อ การติดต่อประสานงาน การด าเนินการ กระทั่งการประเมนิผล ซึ่งการบูรณาการดังกล่าวนอกจากจะเป็น
การน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีในรายวิชาไปใช้แล้ว ยังสามารถฝกึการกล้าแสดงออก ความเป็นผู้น าการติดต่อ
ประสานงานกับบุคคลภายนอก และการท างานเป็นทีมกบัสมาชิกในห้องซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
พร้อมในด้านความรู้  กิริยามารยาท การเข้าสังคม ได้เป็นอยา่งดี ( เอกสาร 3.2 -10 ) 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     เมื่อมีการด าเนินกิจกรรมอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประเมินผลร่วมกันพบว่า นักศึกษามีความรู้ที่ดีใน

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน าไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งวัดได้จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานที่ดูแลนักศึกษาที่

ออกฝึกประสบการณ์  

     นักศึกษา มีความใกล้ชดิกับชุมชน มีความกลา้แสดงออก มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมเมื่อต้องใช้ชีวิต และ
แสดงออกในที่สาธารณะ สามารถน าประสบการณน์อกห้องเรียน มาปรบัใช้ในการเรียนในห้องเรียนได้เปน็อย่าง
ดี มีระบบการคิดที่เป็นระบบ คดิวิเคราะห์ และเชื่อมโยงสิง่ต่างๆได้เป็นอยา่งดี ประเมินได้จากเสร็จสิ้นกิจกรรม
ทุกกิจกรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวชิานั้นๆ จะให้นักศึกษาน ามาสรปุผลและน าเสนอในชัน้เรียน และทาง
สาขาได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการส่งเสริมและพฒันานกัศึกษาโดยน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สาขา ( เอกสาร 3.2 -11) 

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
          ในระหว่างการศึกษาอาจารย์ได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถนักศึกษาทั้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เช่น การน านักศึกษาออกไปศึกษาดูงาน ในสถานที่ต่างๆที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
การเรียนรู้ของสาขาวิชา เช่น ศาลปกครอง ศาลเยาวชนและครอบครัว องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 
นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะ ร่วมกับการบริการวิชาการ และกิจกรรม
การบ าเพ็ญประโยชน์ รวมถึงได้ส่งเสริมการมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
และมีการน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา ( เอกสาร 3.2 – 12) 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์ไดมีการปรับปรุงผลการประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากปี 
2561 โดยในปีการ 2562 ได้มีการให้นักศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้นเช่นเข้าร่วมโครงการสิงห์อีสาน
สัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ABC-6D ส่งผลให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ดีขึ้นในทุก
ด้าน  ( เอกสาร 3.2 -13 ) 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 32 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศกึษาคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2562 
3.2-2 แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ
3.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2562 
3.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2562 
3.2-5  รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
3.2-6 รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
3.2-7 รายงานผลการส ารวจความคดิเหน็นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
3.2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 2/2563 
3.2-9  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2562 
3.2-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2563 
3.2-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2563 
3.2-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 6/2562 
3.2-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 2/2563 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนการ

ประเมินกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรล ุ

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
- การคงอยู ่

 
ปีการศึกษา จ านวน

รับเข้า 
จ านวนนักศึกษาตามหลักสูตร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้น

ปีการศึกษา 2562 2559 2560 2561 2562 

2559 56 56 56 50 42 14 
2560 38  38 30 29 9 
2561 26   26 26 0 
2562 21    21 0 

 รายละเอียดอัตราการส าเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 33 

ปีการศึกษา จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้น
ปีการศึกษา 2562 

2560 2561 2562  
2557 109 68   41 
2558 81  53  28 
2559 56   40 16 

หมายเหตุ* วิธีการค านวณ 

 อัตราการส าเร็จการศึกษา     
(1)
(2) x 100 อัตราการคงอยู ่  

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

 
 
 
 

 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 

2560 4.08  
2561 4.12  
2562 4.14  

 

- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือ

จ านวนข้อร้องเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน  :  
     จากผลการประเมินข้อร้องเรียนของนักศึกษาจากปี 2560 – 2562 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนตามล าดับ โดยในปี 2560 มีคะแนนความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียน 4.08 คะแนน ปี 2561 
มีคะแนนความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียน 4.12  คะแนน และ ปี 2562 มีคะแนนความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียน 4.14  
คะแนน ตามล าดับ โดยมีการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ( เอกสาร 3.3-1)     
( เอกสาร 3.3-2 ) ( เอกสาร 3.3-3 ) และ ( เอกสาร 3.3-4 ) 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.3-1 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประสาสนศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560  
3.3-2 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

ปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษา 
2560 76.32 62.38 
2561 100 65.44 
2562 100 71.43 
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หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประสาสนศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2561 
3.3-3 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประสาสนศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2562 
3.3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

โดยกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 ระดับ  4 ระดับ  3 คะแนน ไม่บรรล ุ
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หมวดที ่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 1 
3012106 การเมืองการปกครองของไทย 1 1 8 9 1 - - 1 - - - - - - - 21 20 
3012109 ระบบบริหารราชการไทย 10 8 2 - - - - 1 - - - - - - - 21 20 
3012103 การปกครองท้องถิ่นไทย 8 11 4 3 - - - - - - - - - - - 26 26 
3012104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 6 7 6 2 4 - - - 1 - - - - - - 26 25 
3012110 ทฤษฎีการเมือง 6 7 8 2 2 - - - 1 - - - - - - 26 25 
3012304 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 2 6 3 7 5 2 - 1 - - - - - - - 26 25 
3012102 การบริหารการพัฒนา 3 1 6 7 9 - - 1 1 - - - - - - 28 26 
3012105 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3 4 4 3 5 2 5 1 1 - - - - - - 28 26 
3012201 ภาวะผู้น า - 8 18  - - - - 2 - - - - - - 28 26 
3012218 การวิเคราะห์นโยบาย 4 19 1 - - - - - 4 - - - - - - 28 24 
3012230 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3 7 3 4 4 1 - - 6 - - - - - - 28 22 
3012237 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1 1 2 2 9 5 2 5 - 1 - - - - - - 27 26 
1116312 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 6 8 11 10 2 - - - 4 - - - - - - 41 37 
1116413 ระเบียบวธิีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์

เบื้องต้น 
27 9 - - - - 4 - - - - - - - - 

40 40 

1116416 กฎหมายปกครอง 6 25 5 - - - - 4 1 - - - - - - 41 36 
1117450 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 22 4 2 3 2 - 1 - 7 - - - - - - 41 34 
1118453 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีทาง รัฐ

ประศาสนศาสตร์ 
27 9 - - - - - - 5 - - - - - - 

41 36 

ภาคการศึกษาที่ 2 
3012107 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 12 9 1 - - - - - - - - - - - - 22 22 
3012108 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 4 9 7 2 - - - - - - - - - - - 22 22 
3012301 องค์การและการจัดการ 4 3 7 4 3 - - - - - - - - - - 21 21 
3012101 เทคนิคการบรหิาร 10 5 4 2 5 - - - - - - - - - - 26 26 

3012113 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 9 14 3 - - - - - - - - - - - - 26 26 
3012114 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 7 6 5 4 1 2 - - 1 - - - - - - 26 25 
3012115 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 9 11 6 - - - - - - - - - - - - 26 26 
3012229 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 10 6 5 3 - 2 - - - - - - - - - 26 26 

3012303 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 16 4 2 1 2 - - - 1 - - - - - - 26 25 
3012211 จริยธรรมส าหรับนกัรัฐประศาสนศาสตร์ 8 3 5 - 5 4 - - 1 - - - - - - 26 25 
3012231 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 7 4 7 4 - - - 4 - - - - - - - 26 22 

3012234 อาเซียนศึกษา 6 2 4 6 8 - - - - - - - - - - 26 26 
3012236 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับนักรัฐประศาสน

ศาสตร์ 
9 9 8 - - - - - - - - - - - - 

26 26 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

3012302 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 15 6 - - - - - - 5 - - - - - - 26 21 
1118454 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ 

36 - - - - - - - 6 - - - - - - 
42 32 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

1117450 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ 

1/2562 นัก ศึกษาได้ผลการ
เรียน A มากเกินไป 

การทวนสอบผลการ
เรียน 

อาจารย์ ให้ คะแนน
รายงานมากเกินไป 

ครั้งต่อไปให้ท างสาขา
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

3012201 ภาวะผู้น า 1/2562 ไม่มีนักศึกษาได้ เกรด 
A 

การทวนสอบผลการ
เรียน 

อาจารย์ตัดคะแนน
ตามเกณฑ์สูงเกินไป 

ครั้งต่อไปให้ทางสาขา
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

3012302 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ 

2/2562 นัก ศึกษาได้ผลการ
เรียน A มากเกินไป 

การทวนสอบผลการ
เรียน 

อาจารย์ตัดคะแนน
เกรด Aต่ าเกินไป 

ครั้งต่อไปให้ทางสาขา
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

3012231 กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

2/2562 นักศึกษาได้ เกรด E 
มากเกินไป 

การทวนสอบผลการ
เรียน 

อาจารย์ ให้ คะแนน
รายงานน้อยเกินไป 

ครั้งต่อไปให้ทางสาขา
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

1117450 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ 

1/2562 นัก ศึกษาได้ผลการ
เรียน A มากเกินไป 

การทวนสอบผลการ
เรียน 

อาจารย์ ให้ คะแนน
รายงานมากเกินไป 

ครั้งต่อไปให้ทางสาขา
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 
รายวิชา ภาคการศึกษา 

- - 

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน  
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ  
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5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน  
รหสัวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 
สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 

 
 

 
 

  

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
3012106 การเมืองการปกครองของไทย 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
3012109 ระบบบริหารราชการไทย 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012103 การปกครองท้องถิ่นไทย 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012110 ทฤษฎีการเมือง 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012304 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012102 การบริหารการพัฒนา 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012105 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012201 ภาวะผู้น า 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012218 การวิเคราะห์นโยบาย 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012230 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012237 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 1 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

1116312 สัมมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์ 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

1116413 ระเบียบวธิีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

1116416 กฎหมายปกครอง 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

1117450 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

1118453 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีทาง รัฐประศาสนศาสตร์ 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012107 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012108 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012301 องค์การและการจัดการ 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012101 เทคนิคการบริหาร 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012113 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012114 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012115 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012229 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012303 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012211 จริยธรรมส าหรับนกัรัฐประศาสนศาสตร์ 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012231 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012234 อาเซียนศึกษา 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
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3012236 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

3012302 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

1118454 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

ควรมีการสอดแทรกการสอนเรื่อง
คุ ณ ธร รม จ ริ ย ธ ร รม ใน ก ารส อ น
นักศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการสอนคุณธรรม
จริยธรรมใน ช่ัวโมงของการเรียนและการให้
ค าปรึกษา 

ความรู้ 
 

อาจารย์ควรมีการเพิ่มพูนความรู้โดย
การไปอบรมและประชุมสัมมนา 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีการไปอบรมสมัมนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรูเ้พิ่มเตมิและน ามาถา่ยทอดนักศึกษา 

ทักษะทางปัญญา 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรมีการฝึก
ให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ตลอดจนการสัมมนาในปัญหาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีการฝึกให้นักศึกษาฝึก
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีการประยุกต์ใช้
งานวิจัยในการแก้ไขปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร ์

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

ควรฝึกให้นักศึกษามีการท ากิจกรรม
ร่วมกับชุมชนฝึกการท างานเป็นทีม 

นักศึกษามีการออกค่ายเพื่อชุมชนและท้องถิ่นและ
มีการท างานเป็นทีม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควรมีการฝึกทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตั ว เล ข ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา 

มีการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาใน
งานวิจัยของนักศึกษา 

 
8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่  0 คน   
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 0 คน 
8.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
ฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษาด าเนินการอบรมทุกปี โดยจัดให้มีการสัมมนา เรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน 

การประเมินผล รวมถึงแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม 
 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

โดยสรุป อาจารย์มีความพอใจที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่ 
 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ   

หลักสูตรไม่มีอาจารย์ใหม่ 
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการ
อบรมการสอนและการประชุม
ออนไลน ์

5 1   บุคลากรทั้งอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน
สามารถใช้โปรแกรมการสอนและการประชุม
ออนไลน์ได้เป็นอย่างดมีีความช านาญในการใช้งาน 

 
 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 มีการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร
อย่างน้อย 1 รายวิชา 

มีผลการปรับปรุงชั ด เจน เห็ น เป็ น
รูปธรรม 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ( เอกสาร 5.1-1 ) และ ( เอกสาร 5.1-2 ) 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     สาขาวิชา รปศ. ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ.2556 ในปีการศึกษา 2559 และเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
โดยมีการด าเนินการตามระบบดังนี้ 
     1. ท าการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปกีารศึกษา 2559” เพ่ือประเมินบริบทโครงสร้างของหลักสูตร ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์และอาจารย์คณะ
รัฐศาสตร์ รวมทั้งประเมินสมรรถนะของหลักสูตรตามความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน า
ผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
      2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 
คน  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จาก



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 40 

สถาบันการศึกษาอ่ืน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งฝึกปฏิบัติ 2 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน 
และอาจารย์แต่ละสาขาวิชา 5 คน 
    3. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวางแผนการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพร้อม
ก าหนดกรอบเวลาการด าเนินการ 
    4. ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดประชุมคณาจารย์ของคณะฯ เป็นระยะ เพื่อพิจารณา
องค์ประกอบของหลักสูตร เช่น ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
โครงสร้างของหลักสูตร และสาระเนื้อหาของหลักสูตร เป็นต้น ทั้งนี้การปรับปรุงองค์ประกอบของ
หลักสูตรที่พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาการศึกษาและผลการประเมินที่ด าเนินการ 
     5. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรร่างรายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (มคอ.2) และด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร  
     6. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปรับแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
    7. มอบหมายให้กลุ่มวิชาให้จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
     8. ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของรายวิชาตามแผนที่
กระจายความรับผิดชอบของผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (มคอ.2) 
     9. น าเสนอรายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามข้ันตอนซึ่งได้รับความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร  
 ดังนี้ 
    - คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวันที่ 11 มีนาคม 2559  
    - สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบวันที่ 7 มีนาคม 2560  
    - สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  
    - ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติหลักสูตร   (อยู่ในระหว่างด าเนินการ) 
 การประเมินกระบวนการและการปรับปรุง/พัฒนาผลจากการประเมิน  
โดยหลักสูตรได้ประเมินผู้ใช้บัณพิตและสถานประกอบการในปีการศึกษา 2559 พบว่าบัณฑิตสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ขาดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ จึงได้ด าเนินการแก้ไขโดยการเพ่ิม
รายวิชาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560  
 ( เอกสาร 5.1-3 ) ( เอกสาร 5.1-4 ) 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     จากการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พบว่าข้อมูลที่ใช้น ามาเป็นพ้ืนฐานประกอบการ
พัฒนาหลักสูตรที่ได้จากผลการวิจัยเป็นข้อมูลที่ท าการส ารวจเมื่อหลักสูตรด าเนินการครบ 5 ปี อีกทั้งการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตภายหลังท างานครบ 1 ปี โดย 
     - ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาและบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินจาก
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ภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
     - ประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร โดยประเมินตามดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในภาพรวม ประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มวิชาละ 1 คน 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 2 คน ทั้งนี้ให้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     - ทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าคณะ   ( เอกสาร 5.1-5 ) 

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     จัดประชุมสาขาและจัดประชุมสัมมนาคณาจารย์ทั้งคณะ สรุปผลการปรับปรุงหลักสูตร เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา นอกจากนั้นจากการประเมินการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
พบว่าผลการเรียนรู้บางอย่างไม่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนหรือการประเมินผลได้อย่าง
ชัดเจน จากการสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรก 
พบว่าเกิดจากความไม่เช้าใจในการก าหนดผลการเรียนรู้ ดังนั้นคณะฯจึงวางแผนให้ทุกกลุ่มวิชาพิจารณา
ค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่รับผิดชอบเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับโครงสร้าง
ของหลักสูตรด้วย โดยคณะฯก าหนดให้ทุกกลุ่มวิชาเริ่มด าเนินการพิจารณารายวิชาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2560 เป็นต้นไป 
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขาวิชามีการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แจ้งผล
การอนุมัติหลักสูตรที่ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและสภามหาวิทยาลัย จนกระทั่ง
หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2560  ( เอกสาร 5.1-6 ) 
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 - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 

มีผลการปรับปรุงชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขัน้ตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขาได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย  ตาม มคอ. 
1 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ( เอกสาร 5.1-7 ) ( เอกสาร 5.1-8 ) 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     สาขาวิชา รปศ. ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ.2556 ในปีการศึกษา 2559 และเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
โดยมีการด าเนินการตามระบบดังนี้ 
     1. ท าการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปกีารศึกษา 2559” เพ่ือประเมินบริบทโครงสร้างของหลักสูตร ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์และอาจารย์คณะ
รัฐศาสตร์ รวมทั้งประเมินสมรรถนะของหลักสูตรตามความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน า
ผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
      2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 
คน  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จาก
สถาบันการศึกษาอ่ืน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งฝึกปฏิบัติ 2 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน 
และอาจารย์แต่ละสาขาวิชา 5 คน 
    3. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวางแผนการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพร้อม
ก าหนดกรอบเวลาการด าเนินการ 
    4. ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดประชุมคณาจารย์ของคณะฯ เป็นระยะ เพื่อพิจารณา
องค์ประกอบของหลักสูตร เช่น ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
โครงสร้างของหลักสูตร และสาระเนื้อหาของหลักสูตร เป็นต้น ทั้งนี้การปรับปรุงองค์ประกอบของ
หลักสูตรที่พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาการศึกษาและผลการประเมินที่ด าเนินการ 
     5. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรร่างรายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (มคอ.2) และด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร  
     6. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปรับแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
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คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
    7. มอบหมายให้กลุ่มวิชาให้จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
     8. ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของรายวิชาตามแผนที่
กระจายความรับผิดชอบของผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (มคอ.2) 
     9. น าเสนอรายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามข้ันตอนซึ่งได้รับความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร  
 ดังนี้ 
    - คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวันที่ 11 มีนาคม 2559  
    - สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบวันที่ 7 มีนาคม 2560  
    - สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  
    - ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติหลักสูตร   (อยู่ในระหว่างด าเนินการ) 
 การประเมินกระบวนการและการปรับปรุง/พัฒนาผลจากการประเมิน  
โดยหลักสูตรได้ประเมินผู้ใช้บัณพิตและสถานประกอบการในปีการศึกษา 2559 พบว่าบัณฑิตสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ขาดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ จึงได้ด าเนินการแก้ไขโดยการเพ่ิม
รายวิชาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560  
 ( เอกสาร 5.1-9 ) ( เอกสาร 5.1-10 ) 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     จากการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พบว่าข้อมูลที่ใช้น ามาเป็นพ้ืนฐานประกอบการ
พัฒนาหลักสูตรที่ได้จากผลการวิจัยเป็นข้อมูลที่ท าการส ารวจเมื่อหลักสูตรด าเนินการครบ 5 ปี อีกทั้งการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตภายหลังท างานครบ 1 ปี โดย 
     - ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาและบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินจาก
ภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
     - ประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร โดยประเมินตามดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในภาพรวม ประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มวิชาละ 1 คน 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 2 คน ทั้งนี้ให้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     - ทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผ่านความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการประจ าคณะ   ( เอกสาร 5.1-11 ) 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลักสูตร เสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา นอกจากนั้นจากการประเมินการด าเนินการจัดการเรียน
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การสอนของรายวิชา พบว่าผลการเรียนรู้บางอย่างไม่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนหรือการ
ประเมินผลได้อย่างชัดเจน จากการสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรครั้งแรก พบว่าเกิดจากความไม่เช้าใจในการก าหนดผลการเรียนรู้ ดังนั้นคณะฯจึงวางแผนให้ทุก
กลุ่มวิชาพิจารณาค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่รับผิดชอบเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาปรับโครงสร้างของหลักสูตรด้วย โดยคณะฯก าหนดให้ทุกกลุ่มวิชาเริ่ มด าเนินการพิจารณา
รายวิชาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.1-1 ระบบการปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยตามความกา้วหน้าของศาสตรน์ั้นๆ 
5.1-2 คณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลกัสูตร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูม ิ
5.1-3  มคอ. 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร ์
5.1-4  มคอ. 1 สาขารัฐประศาสนศาสตร ์
5.1-5  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ 
5.1-6 มคอ. 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร ์
5.1-7 ระบบการปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยตามความกา้วหน้าของศาสตรน์ั้นๆ 
5.1-8 มคอ. 1 สาขารัฐประศาสนศาสตร ์
5.1-9 มคอ. 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร ์
5.1-10 มคอ. 1 สาขารัฐประศาสนศาสตร ์
5.1-11 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ 
5.1-12 มคอ. 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร ์

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

โดยกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การก าหนดผู้สอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

อาจารย์ทุกคนมีการวางระบบผู้สอน มีผลการปรับปรุงชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     สาขาวิชาได้จัดผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มคอ.1 สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
( เอกสาร 5.2 -1 ) 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     ระบบการก าหนดผู้สอนมีการด าเนินการตามระบบ ดังนี้ 
     1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก าหนดรายวิชาจากแผนการศึกษาท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 
     2. คณะกรรมการสาขาวิชา/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาผู้สอนตามความเชี่ยวชาญ โดย
พิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ของอาจารย์ผู้สอน โดยผลการ
ประเมินของอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 หากมีผลการประเมินที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
ให้ประธานคณะกรรมการสาขาวิชาพิจารณาให้มีการสอนแก้ไข เพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน  
    ในกรณี มีการรับอาจารย์ใหม่ ให้มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยให้อาจารย์บรรจุใหม่สอนคู่ขนานกับอาจารย์
อาวุโส และให้อาจารย์อาวุโสที่เป็นพี่เลี้ยงประเมินผลการสอน  
    การพิจารณาอาจารย์ผู้สอนมีการค านึงถึงความเชี่ยวชาญ การท าวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายวิชานั้นๆ การ
ท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนและภาระงานเป็นหลัก  
     3. คณะกรรมการสาขาวิชา/อาจารย์ประจ าหลักสูตร น าเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนให้คณะกรรมการ
วิชาการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติ และให้คณะด าเนินการส่งแผนการศึกษาพร้อมรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
ให้กองบริการการศึกษาเพ่ือด าเนินการจัดห้องและเวลาเรียนและประกาศตารางเรียนต่อไป  โดย
หลักสูตรได้มีการก าหนดผู้สอนตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนและตามคุณวุฒิทางการศึกษา 
( เอกสาร 5.2 – 1) 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
    ทางสาขาได้มีการปรับปรุงโดยได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา 
( เอกสาร 5.2-2 ) โดยการจัดผู้สอนให้ตรงตามคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ 
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     มีการน าเข้าที่ประชุมคระกรรมการบริหารสาขาโดยการก าหนดผู้สอนตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ผู้สอนและตามคุณวุฒิทางการศึกษา ( เอกสาร 5.2-3 ) 
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
    ทางสาขามีการปรับปรุงผลการด าเนินงานผ่านการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา มีการก ากับ
ติดตาม และน าเข้าท่ีประชุมสาขา โดยมีผลการประเมินของนักศึกษาเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยในระดับมาก  ( เอกสาร 
5.2-4 ) ( เอกสาร 5.2-5 ) 

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

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

มีการก ากับติดตาม
ทุกรายวิชา 

มีผลการปรับปรุงชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขามีระบบในการตรวจสอบ  มคอ.3 และ มคอ.4 ในการจัดการเรียนการสอนโดยต้องส่งและ
น า รายงานการส่งไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินข้ึนเงินเดือนของอาจารย์ 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     สาขาวิชามีการก ากับติดตาม มคอ.3 มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอนโดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปี
การศึกษา 2562  
     สาขา รปศ. มีการจัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรทีี่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสงัคม และการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมคือ งานวิจัยเรื่อง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุต าบลนา

ฝาย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งเป็นงานวิจัยของผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม โดยได้ให้

นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาระเบยีบวิธีวิจัยทางรัฐสาสตร์ มสี่วนรว่มในการท าวิจัยและน าไปเผยแพร่ในวารสาร

วารสารวิทยาลัยสงฆน์ครล าปาง มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – 

มิถุนายน พ.ศ.2561 TCI ฐาน 2  

   และมีการก าหนดโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน ออกมาเป็นรายงานวิจัย ) และหลักสูตรได้มีการวางระบบผู้สอนตาม
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการวิจัย การบูรการวิชาการ
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ทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น การจัดการเรียน
การสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐดนัย  แก้วโพนงาม มีการบูรณาการกับการวิจัยในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐศาสตร์ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าวิจัยและน าผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยสงฆ์
นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2562 
จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จนกระทั่งผลิตผลงานออกมาเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขามีการน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2561 มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2562  โดยมีการ
น าเข้าที่ประชุมสาขา ( เอกสาร 5.2-6) 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลังจากนั้นทางสาขาได้ท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยปรับปรุงจากปีการศึกษา 
2561 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
    ท าให้ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 ภาพรวมดีข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2561 
 และน าเข้ารายงานในที่ประชุมสาขา ( เอกสาร 5.2 -7 ) และ ( เอกสาร 5.2 -8 ) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.2-1 มคอ.1 สาขารัฐปรศาสนศาสตร ์
5.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 
5.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 
5.2-4  สรุปผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2562 
5.2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 
5.2-6 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.2-7 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

โดยกรรมการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

4 ระดับ 4 ระดับ  4 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนทุกคนได้รับ
การประเมิน 

มีผลการปรับปรุงชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขามีการประเมินผลการเรียนรู้ ตาม มคอ .2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์และมีการน าเข้าที่
ประชุมสาขา 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลักสูตรก าหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ดังนี้  
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินการทุกปีตามข้ันตอนดังนี้ 
     - การประเมินผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     - พิจารณาวิธีการประเมิน ผู้รับผิดชอบและผู้ด าเนินการรวมทั้งระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน 
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมก ากับให้มีการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ 
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผล และน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรเพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขามีการประเมินกระบวนการและทบทวนระบบกลไกโดยการน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน

ปี 2561 มาปรับปรุงในปี 2562 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขามีการปรับปรุงผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงในปี 
2561 
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 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ส่งผลให้ภาพรวมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 มีคะแนนเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561  และมี
การน าเข้าท่ีประชุมสาขา ( เอกสาร 5.3-1 ) ( เอกสาร 5.3-2 ) ( เอกสาร 5.3-3 ) 
 

 - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

มี ก ารตรวจสอบทุ ก
รายวิชาที่เปิดสอน 

มีผลการปรับปรุงชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขามีการประเมินผลการเรียนรู้ ตาม มคอ.2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์และมีการน าเข้าที่
ประชุมสาขา 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลักสูตรก าหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ดังนี้  
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินการทุกปีตามข้ันตอนดังนี้ 
     - การประเมินผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     - พิจารณาวิธีการประเมิน ผู้รับผิดชอบและผู้ด าเนินการรวมทั้งระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน 
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมก ากับให้มีการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ 
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผล และน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรเพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 
     - การประเมินต าแหน่งและความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต      
     - การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและ คุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษา
เพ่ือปริญญาที ่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
      - การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความ พร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอ่ืนๆที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอ ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย     



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 50 

     - ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือ เป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้
ของ นักศึกษา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     จากการประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการ พบว่ามีการด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่วางไว้
ดังนี้  
     - ได้ท าการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ฯ ก าหนดให้อาจารย์ที่ไม่เป็นผู้สอนในรายวิชาหรือหัวหน้า
กลุ่มวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรนอกสาขาวิชา เป็นผู้
ทวนสอบฯ  
   - ได้สุ่มรายวิชาที่ทวนสอบ  
   - บางรายวิชายังไม่มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามผล การเรียนรู้ของรายวิชาเพ่ือให้การ
ด าเนินการมีความถูกต้องและชัดเจนมากข้ึน คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติให้
ปรับกระบวนการทวนสอบฯ โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และเพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติในการทวน
สอบฯรวมทั้งจัดท าคู่มือการทวนสอบฯเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาก่อนน าไปใช้
ในปีการศึกษา 2562 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขามีการปรับปรุงผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงในปี 
2561 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ส่งผลให้ภาพรวมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 มีคะแนนเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561  และมี
การน าเข้าท่ีประชุมสาขา ( เอกสาร 5.3-4 ) ( เอกสาร 5.3-5 ) ( เอกสาร 5.3-6 ) 
 

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

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  มี ก า ร ก า กั บ ทุ ก
รายวิชา 

มีผลการปรับปรุงชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม 
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 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     คณะฯก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับ 
ติดตามและตรวจสอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ด าเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ตามแนวปฏิบัติดังนี้  
     - ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ใน
รายวิชาที่ตรงกับสาขาที่รับผิดชอบร่วมกับหัวหน้ากลุ่มวิชา โดยควบคุมก ากับให้ต้องจัดท า มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน  
     - อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบการด าเนินงานของรายวิชา เช่น การก าหนดเกณฑ์การประเมิน
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม การก าหนดน้ าหนักของการประเมินเป็นไปตามนโยบาย เครื่องมือประเมินมี
ความหลากหลายและสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น โดยใช้แบบประเมินการจัดท า มคอ.5 
และ มคอ. 6 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้  
     - จัดให้มีการประขุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนต่อไป  
    ส าหรับการจัดท ารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมกันพิจารณาและจัดท า มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควบคุมให้ทุกรายวิชาก าหนดวิธีการประเมินผลตามสภาพจริงที่เหมาะสมกับ
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา และใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย ก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือ
การประเมินนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควบคุมให้การก าหนดสัดส่วนของการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ ให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินในชั่วโมงแรกของการจัดการเรียนการสอนและต้องมีการตัดเกรดและ
แจ้งให้นักศึกษารับรู้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาการด าเนินการจากรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.
5) และผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดผลการ
ด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7)เมื่อสิ้นสุดปี และหลักสูตรได้มีการน าผลการประเมินนักศึกษามาปรับปรุงการเรียน
การสอน ด้วยวิธีการ และการใช้เครื่องมือ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถแก้ไขจุดอ่อนของตนเองได้อย่างเป็น
รูปธรรม เช่น วิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น เดิมใช้วิธีการเรียนเนื้อหาที่มหาวิทยาลัย 
และท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนที่บ้าน เปลี่ยนวิธีการเป็นเรียนที่บ้าน และท าแบบฝึกหัดที่มหาวิทยาลัย การใช้กู
เก้ิลคลาสรูม ในการเช็คชื่อนักศึกษา และมอบหมายงาน การใช้กรณีศึกษาในการสอน การสอนออนไลน์ ซึ่งมี
การประเมินผลโดยวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับที่สะท้อนให้เห็นความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา จึงสามารถ
แก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งได้ จนกระทั่งสามารถผลิตผลงานวิชาการเป็นเล่มสมบูรณ์ และน าไปเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการที่มีฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ได้ 
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 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ทางสาขามีการปรับปรุงผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงในปี 2561 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขามีการปรับปรุงผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงในปี 
2561 และน าเข้าที่ประชุมสาขา 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ส่งผลให้ภาพรวมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 มีคะแนนเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561  และมี
การน าเข้าท่ีประชุมสาขา ( เอกสาร 5.3-7 ) ( เอกสาร 5.3-8 ) ( เอกสาร 5.3-9 ) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

5.3-1 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.3-2 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/ 2563 
5.3-4 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.3-5 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.3-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/ 2563 
5.3-7 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.3-8 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.3-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1/ 2563 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผลการด าเนนิงาน  

ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ ์

เอกสารหลักฐานประกอบ เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน 
1.2 มีการจัดประชุม 7 ครั้ง โดยจ านวนอาจารย์เข้า

ร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 
ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 
ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 
ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 6 มกราคม 2563 
ประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 31 มกราคม 2563 
ประชุมครั้งที่ 6 วันที่ 11 มีนาคม 2563 
ประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 

   5.4.1.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
 

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

[] กรณีมี มคอ.1 
      [] มคอ.2 สอดคล้องกับ มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับ มคอ.1 
 

   5.4.2.1 กรณีมี มคอ.1 
     1) มคอ.1   
     2) มคอ.2   
  

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

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 
2562 มีจ านวน 16 รายวิชา และ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา2562 มี 15 รายวิชา  
2.รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 กอ่นเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 มีจ านวน 16 รายวิชา และภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มี จ านวน 15 รายวิชา 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4 
ถ้ามี)  
1. รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562 มี
จ านวน 1 รายวิชา    
  (ค าสั่งแต่งต้ังผู้สอนในทุกรายวิชาที่ระบุในแผนการ
ศึกษาตามที่ระบุใน มคอ.2  เอกสารแนบหมายเลข 
5.4.3.1) 
2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.4 (ถ้ามี) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 1 รายวิชา 

   5.4.3.1 ค าสั่งแต่งตั้งผู้สอนใน
ทุกรายวิชาที่ระบุในแผนการ
ศึกษาตามที่ระบุใน มคอ.2 
5.4.3.2 แ บ บ ส รุ ป ก า ร ส่ ง
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.
3)  
5.4.3.3 แ บ บ ส รุ ป ก า ร ส่ ง
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4)  
 
 

(4) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ.5) 
1.ผลการด าเนินการของรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 มี จ านวน 16 รายวิชา และภาค

   5.4.4.1 รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.
5)  
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ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ ์

เอกสารหลักฐานประกอบ เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก 

ด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มี จ านวน 15 รายวิชา 
2.ผลการด าเนินการของรายวิชา ที่ส่ง มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2562 มีจ านวน 16 
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มี 
จ านวน 15 รายวิชา 
 
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6 ถ้ามี) 
1.ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562 
มี จ านวน 1 รายวิชา 
2.ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามที่
ส่ง มคอ.6 (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 
2562 มี จ านวน 1 รายวิชา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.4.2 รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม  
 

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

[] มี มคอ.7  
[   ] ไม่มี มคอ.7  
 

   5.4.5.1 มคอ.7 
 
 

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

สาขาวิชาด าเนนิงานการททวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จ านวน 13 รายวิชา 
รายละเอียด ดังนี้  
3012108 ความรูเ้บ้ืองตน้เกีย่วกบัรฐัประศาสนศาสตร์ 
1116205 ทฤษฎีการเมอืง 
1116311 การบรหิารการพัฒนา 
1116330 การวเิคราะห์นโยบาย 
1116312 สัมมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์ 
1117450 ความรูเ้บ้ืองตน้เกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ 
3012109 ระบบบรหิารราชการไทย 
3012301 องค์การและการจัดการ 
1116207 การวเิคราะห์โครงการและการบรหิาร
โครงการ 
1116208 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
1116215 กฎหมายรฐัธรรมนญู 
1116327 การวเิคราะห์องค์การและวเิคราะห์ระบบงาน 
1116331 ระบบสารสนเทศส าหรบัการบรหิาร 

   5.4.6.1 สรุปการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธก์ารสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการ

[] มีผลการประเมินการด าเนินงานทีร่ายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 
[] ไม่มีผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 
[] มีโครงการ กจิกรรม หรอืรายวิชาที่ด าเนินการ

   5.4.7.1 มคอ.7 ปี 2561  
5.4.7.2  มคอ.7 ปี 2562  
5.4.7.3 มคอ.5 ปทีี่แล้ว  
5.4.7.4  มคอ.3 ปทีี่ประเมิน  
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ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ ์

เอกสารหลักฐานประกอบ เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก 

ด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากผล
การประเมินในปีที่แล้ว 

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

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

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เพิ่งย้ายเขา้มาอยูใ่น
หลักสูตรใหม่ แม้วา่จะเป็นอาจารย์เกา่ทีม่าจาก
หลักสูตรก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม ่

    

(9)  อาจารย์ประจ าทกุคน
ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

- มีอาจารยป์ระจ าทั้งสิ้น 5 คน 
- ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 5 คน 
- คิดเป็นร้อยละ 100 

   5.4.9.1 รายงานการเขา้รับ
การประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน  

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

[   ] มีบุคลากรสายสนับสนุน 
      - มีบุคลากรทั้งสิ้น 1 คน 
- ได้รับการพัฒนาฯ 1 คน 
- คิดเป็นร้อยละ 100 
 

   5.4.10.1 รายงานการเข้ารับ
การประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน   

(11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดทา้ย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5.1จากคะแนนเต็ม 5.0 

[] มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม ่
- จ านวนนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม ่53 คน 
- จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 53 คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.14 

[   ] ไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
 

   5.4.11.1 ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
 

(12) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 
 

[] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51   
   - ได้คะแนนเท่ากับ 4.82  
[   ] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ได้คะแนน...... 

    
5.4.12.1 รายงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

 วิธีการค านวณ 
(1)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการไดจ้ริง 
= 11 

(2)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 2562 

= 11 
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ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ ์

เอกสารหลักฐานประกอบ เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก 

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

= 100 % 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ100  5 คะแนน บรรลุ 

 
หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร 1. การประเมินผลการเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. อาจารย์ผูส้อนและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการและไม่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เกิดผลกระทบต่อนักศึกษาทีต่้องการผลการเรียนไปใช้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ 
เช่น การกู้ยืมทุนการศึกษา, การเทียบโอนผลการเรียน ฯลฯ การถ่ายทอดความรู้
ให้แก่นักศึกษายังไม่กว้างและไมล่ึกซึ้งในศาสตร์วชิานั้นๆ ส่งผลให้นักศึกษาอาจมี
ความรู้จ ากัด ไมส่ะท้อนถึงปรัชญาของหลักสูตรที่จะสรา้งบัณฑติที่มีความเป็นเลิศ
ทางวชิาการได ้

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

1. มีการติดตามผลการประเมินผลการเรียนก่อนถึงระยะเวลาในการก าหนดสง่ผล
การเรียน 
2. สนับสนุนให้อาจารยผ์ู้สอนและอาจารยป์ระจ าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพใน
การศึกษาต่อและการขอต าแหนง่ทางวชิาการสนบัสนุนทนุวิจัยให้แก่อาจารย์เพื่อ
กระตุ้นให้อาจารย์สร้างงานวิจัยและต าราไดป้ริมาณที่มากข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐานครบทุกห้อง และ
พร้อมใช้ งาน เสมอ อยู่ ใน
เกณฑ์ระดับดี 

ความคุ้มค่าต่อการใช้งานสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีสมุดบันทึกการ
ยืม-คืน อุปกรณ์สนับสนุนต่างๆอย่างเป็นระบบและ
ตรวจสอบการใช้งานสม่ าเสมออยู่ในระดับดี 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
อาคาร 6 ชั้น โดยจัดให้ชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ห้องพัก
อาจารย์และส านักงานคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 4 – 5 รวม 12 ห้องเรียนคุณภาพ ส าหรับใช้ท าการสอน และ
ชั้น 6 ใช้เป็นห้องประชุม ห้องสโมสรนักศึกษา และห้องสมุดเพ่ือการสืบค้นทางความรู้จากผลการประเมิน
การด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 พบว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพดี แต่ยัง
ต้องพัฒนากระบวนการให้มีความชัดเจน การวัดและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้พัฒนาระบบ
และกลไกการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยปรับปรุงจากข้อเสนอแนะและผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรเมื่อปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา โดยเสนอปัญหาต่อผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ในการ
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง  และน าเข้าในแผนงบประมาณของคณะรัฐศาสตร์ ( เอกสาร 6.1 -1 ) 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     การจัดการเรียนการสอน เป็นการบรรยายในชั้นเรียน โดยมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือใช้
ประกอบการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็นรายวิชาตามรายภาคการศึกษา 
มอบหมายให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยกรรมการหลักสูตรประชุม และมอบหมายรายวิชาต่างๆของ
แต่ละชั้นปี และจัดการเรียนการสอน ณ อาคาร 6 ชั้น บริเวณชั้น 4 และชั้น 5 นอกจากนี้บางรายวิชาที่
ท าการศึกษาภาคสนาม ผู้สอนจะท าบันทึกข้อความเพ่ือออกนอกสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดย
ผ่านการอนุญาตจากคณบดีคณะรัฐศาสตร์เพื่อให้สามารถด าเนินการให้ความรู้ในภาคสนาม  
  ระบบการด าเนินงานอธิบายได้ดังนี ้
1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
1. หลักสูตรฯ ก าหนดแผนเพ่ือพัฒนาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และน าระบบกลไกดังกล่าว มาเป็น
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กรอบแนวปฏิบัติ โดยหลักสูตรฯ ได้พิจารณาวางระบบและกลไกด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ คือ  
     1. หลักสูตรฯ ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและวางแผนระบบและกลไกการด าเนินงาน
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การก ากับ ตรวจสอบและประเมินผล ก าหนดแนวปฏิบัติในระดับสาขาวิชา 
จัดท าแผนปฏิบัติการงบประมาณ น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือรอ
การอนุมัติจัดสรรในทั้งแหล่งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  
     2. หลักสูตรฯ ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทบทวนแผนด้านการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ท า
การส ารวจ/จัดท าความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และจัดท าแผนปฏิบัติการงบประมาณ
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนจากนักศึกษา อาจารย์ มาใช้เป็นข้อมูลร่วมในการพิจารณา  
     3. หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ และ
ความต้องการที่ได้ส ารวจ ก ากับและติดตามการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     4. นักศึกษา และอาจารย์ ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     5. ทบทวน/ประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สาขาวิชาด าเนินการ
และมีส่วนร่วม และหาแนวทางการปฏิบัติ ที่ดีจากการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากผลประเมินความพึง
พอใจ รวมทั้งข้อเสนอแนะมา ประชุมประเมินกระบวนการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของ
หลักสูตรฯ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
     6. ปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของ
สาขาวิชา โดยน าแนวปฏิบัติที่ดีที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงระบบและกลไก ระดับสาขาวิชา 
     7. หลักสูตรฯ รายงานผลการด าเนินงานการปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการระดับสาขาวิชาอย่างเป็นรูปธรรม น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัย  
     8. มีการจัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนก ากับติดตามและประเมินผลการใช้ของนิสิต 
ภาคเรียนละหนึ่งครั้งและมีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ผู้ใช้บริการ  
     9. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดสรรให้นักศึกษาท าการ
วิจัยเพื่อพัฒนาห้องสมุดด้วย  
     10. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานการใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2. หลักสูตรฯ มีการด าเนินการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือทบทวนแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยน าผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา และมีวางแผนส ารวจความ
ต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน และด าเนินการจัดท าโครงการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/แผนปฏิบัติการงบประมาณเสนอคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป (แผนพัฒนา) 
3. หลักสูตรฯ ได้มอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
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การเรียนรู้จากแบบส ารวจของสาขาวิชา หรือจากการสอบถาม โดยก าหนดให้ส ารวจภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ด าเนินการจัดท าโครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และเสนอแผนปฏิบัติการงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2562 – 2563 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดหาสื่อการเรียนรู้และวัสดุการศึกษาเพ่ือใช้
สนับสนุนการเรียนการสอน และจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์แต่ละรายวิชาจัดหาสื่อ/วัสดุในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ตามความต้องการ ส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ในส่วนของวัสดุ
ที่ใช้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการตามความต้องการ  
4. หลักสูตรฯ มีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดหาสื่อและวัสดุการเรียนรู้ว่ามีความเพียงพอหรือไม่ จากแบบประเมินและสังเคราะห์
ข้อมูลจากข้อเสนอแนะในแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการเพ่ิมเติมและนักศึกษา/อาจารย์ผู้สอน/
อาจารย์ประจ าหลักสูตรว่ายังมีความต้องการเพิ่มเติมในส่วนใด พบว่า นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนมีความ
ต้องการจัดหาเอกสารต ารา หนังสือ งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับการเรียนซึ่งในหลักสูตรมี
หนังสือ งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ์จ านวนจ ากัด  
5. หลักสูตรฯ มีการทบทวน/ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบ
งบประมาณในการจัดหาสื่อ/วัสดุการเรียนการสอนว่ายังคงมีพอที่จะจัดหาเอกสารต ารา หนังสือ งานวิจัย 
และเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนตามที่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนต้องการหรือไม่ พบว่า 
ห้องพักอาจารย์เครื่องปรับอากาศช ารุด ส่วนสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ มีความเพียงพอต่อความต้องการ  
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินระบบและกลไกพิจารณาร่วมกับผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน 
คือ เสนอขอซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจากงบประมาณคณะ แต่คณะไม่ได้ตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ใน
ปีงบประมาณนี้ จึงยังไม่สามารถด าเนินการได้  
7. จัดให้มีห้องเรียนคุณภาพและมีเครื่องปรับอากาศ ต่อมาปี 2560-61 พบว่าคณะรัฐศาสตร์ไม่มีห้องสมุด
คณะและห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล ทางสาขา รปศ. ได้ประชุมและน าเสนอต่อผู้บริหารคณะ
รัฐศาสตร์ในการจัดหาจนได้ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ และห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา และในปี 
2562 พบว่าห้องเรียนคณะรัฐศาสตร์มีอุปกรณ์บางอย่างช ารุด ทางหนีไฟ มีสิ่งกีดขวาง และสีภายนอกตึก
คณะรัฐศาสตร์เก่าสีซีดทางสาขา รปศ.จึงได้มีการประชุมสาขาในการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาโดย
เสนอต่อผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ จนกระท่ังได้มีการแก้ไขทางเดินหนีไฟ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดและทาสี
ภายนอกตึกรัฐศาสตร์ใหม่  ( เอกสาร 6.1-2 ) 
2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
1. หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานส ารวจเกี่ยวกับจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยส ารวจต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การประชุมนักศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ความ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน พบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
     1) ห้องเรียนและสถานที่ต่าง ๆ มีความเพียงพอและเหมาะสม  
     2) จ านวนสิ่งสนับสนุนในส่วนของหลักสูตรมีความเพียงพอและเหมาะสมและมีการปรับปรุงห้องและ
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จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอน คือ อาคาร 6 ชั้น โดยจัด
ให้ชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ห้องพักอาจารย์และส านักงาน
คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 4 – 5 รวม 12 ห้องเรียนคุณภาพ ส าหรับใช้ท าการสอน และชั้น 6 ใช้เป็นห้องประชุม 
ห้องสโมสรนักศึกษา และห้องสมุดเพ่ือการสืบค้นทางความรู้ 
     3. หลักสูตรมีการสรุปผล และรายงานผลการใช้และการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

นอกจากนี้ยังมีการส ารวจความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ และความต้องการของผู้ใช้ เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการหลักสูตรเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือน าผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านจ านวนสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ในปีต่อไป  

     4. หลักสูตรน าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปี

การศึกษาต่อไป โดยประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางทางในการจัดท าแผนเพ่ือ

จัดหา พัฒนา ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษาต่อไป ซึ่งจากผลการประเมินผลการ

ด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้น าเสนอแผนการด าเนินงาน คือ 

เสนอแผนปรับปรุงห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้ทันสมัย เหมาะสมกับการจัดการเรียนการ

สอนในศตวรรษท่ี 21 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     1. หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกที่ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เป็นประจ าทุกปีการศึกษาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้  
     2. หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ และความต้องการ เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกปีการศึกษา โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายประกอบด้วย แบบส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การประชุมนักศึกษา การสอบถามในชั้นเรียน  (แบบส ารวจ 
รายงานการประชุม)  
     3. หลักสูตรฯ มีการน าผลการประเมินน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร พบว่า สิ่ง

สนับสนุนมีความเพียงพอต่อความต้องการ มีความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับมาก โดยผลจากการ

ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผลการส ารวจความพึงพอใจในปีการศึกษา 2562 

4. ผลที่เกิดกับนักศึกษาจากการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     1. หลังจากที่หลักสูตรฯ ได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาแล้ว นักศึกษา และ
คณาจารย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ท าการประเมินความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ผ่านระบบพบว่า ในปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับ ดี 
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 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     จากปีการศึกษาที่ผ่านมา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับนักศึกษาและการใช้งาน เมื่อ

เกิดข้อบกพร่องทางโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ จะแจ้งเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐศาสตร์เพ่ือน าเรื่องเสนอ

ซ่อมต่อทางมหาวิทยาลัย เช่น สายสัญญาณเครื่องโปรเจคเตอร์ จ านวนไมค์โครโฟนที่ช ารุด ตลอดจนการ

ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศเพ่ือให้เกิดความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 

     ต่อมา สาขาได้มีการประชุมเห็นว่ายังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้บางอย่างช ารุดเช่น เครื่องปรับอากาศ 

คอมพิวเตอร์จึงได้เสนอผู้บริหารคณะบรรจุงบประมาณไว้ในแผนส าหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์  

( เอกสาร 6.1-3 ) และ ( เอกสาร 6.1-4 ) และมีการน าเข้าที่ประชุมสาขา ( เอกสาร 6.1-5 ) 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลังจากนั้นสาขาได้ติดตามการด าเนินการของคณะรัฐศาสตร์พบว่าทางคณะได้มีการจัดงบประมาณ
ในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  
และทางสาขาได้น าเข้าที่ประชุมสาขา  เมื่อด าเนินการตามปรับปรุง ห้องเรียนจ านวน 12 ห้องชั้น 4 และ
ชั้น 5 ของอาคารพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีเครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนพร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ห้องประชุม ห้องสมุดยังเปิดใช้งานได้ตามปกติ 
( เอกสาร 6.1-6 ) และ ( เอกสาร 6.1-7 ) 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดข้ึนเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ทางคณะรัฐสาสตร์ ได้ด าเนินการตามที่สาขาร้องขอจนกระทั่งได้มีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  และได้มีการน าเข้ารายงานในที่
ประชุมสาขา เพ่ือให้มีความพร้อมใช้งานของห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด มีความพร้อมใช้
เสมอ มีการตรวจเชค ซ่อมปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้ 
( เอกสาร 6.1-8 )  ( เอกสาร 6.1-9 )  และ ( เอกสาร 6.1-10 ) 
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 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
มีการจัดระบบการใช้ห้องต่างๆ โดยติดตาราง
การใช้ งานห้ อง การท าบัญชีผู้ ใช้ งานตาม
ห้องเรียนและห้องต่างๆ ดังนี้ 
1.ห้องเรียนบรรยายจ านวน 12 ห้องโดยทุกห้อง
จัดให้มีโปรเจคเตอร์ ล าโพงและไมโครโฟน
เคลื่อนที่ส าหรับการบรรยายในชั้นเรียน  
2. ห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จ านวน 
15 เครื่อง บริเวณห้อง 1301 ชั้น 3 อาคาร 6 
ชั้นส าหรับสืบค้นและแสวงหาความรู้ออนไลน์ 
3. ห้องสโมสรนักศึกษา ชั้น 6 จ านวน 1 ห้อง 
4. ห้องสมุดคณะชั้น 6 

สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร เรี ย น รู้ เช่ น
ห้องเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้  ตลอดจนทราบ
จ านวนผู้ ใช้ งาน ท าให้ สามารถ
จัด เก็บและตรวจสอบความคง
สภาพการใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
เป็นระบบ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     1. ห้องเรียน การจัดท าแผนผังการใช้ห้องเรียนของแต่ละวันในสัปดาห์ตามตารางการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนการใช้งาน  
2. เครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ จัดท าบัญชีการยืม-คืน  
3. รายงานการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆเมื่อเกิดปัญหาต่อกรรมการบริหารคณะในคราวประชุมแต่
ละครั้งเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
4. เสนอการซ่อมบ ารุงเมื่อเกิดสภาพช ารุดหรือจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
     ต่อมา สาขาได้มีการประชุมและได้เสนอต่อคณะรัฐศาสตร์  เพ่ือเพ่ิมงบประมาณในการปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนกาเรียนรู้ จนกระท่ังมีการบรรจุงบประมาณไว้ในแผนงบประมาณของคณะ 
( เอกสาร 6.1- 11 ) และ ( เอกสาร 6.1- 12 ) 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
      ในภาคการศึกษาปี 2562 พบว่าห้องเรียนคณะรัฐศาสตร์มีอุปกรณ์บางอย่างช ารุด ทางหนีไฟ มีสิ่ง
กีดขวาง และสีภายนอกตึกคณะรัฐศาสตร์เก่าสีซีดทางสาขาได้มีการประชุมสาขาในการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาโดยเสนอต่อผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ จนกระทั่งได้มีการแก้ไขทางเดินหนีไฟ 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดและทาสีภายนอกตึกรัฐศาสตร์ใหม่  ( เอกสาร 6.1-13 ) นอกจากนี้ยัง
ก าหนดการด าเนินงานต่างๆไว้เพ่ือรองรับปัญหาดังนี้  
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1. การติดแผนป้ายหน้าชั้นเรียนทุกห้องให้ทราบการใช้งานในแต่ละวันของสัปดาห์ในการท าการเรียนการ
สอนส าหรับห้องบรรยาย 
2. มีบัญชีการยืม – คืน เครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี 
3. คณะรัฐศาสตร์ รับทราบปัญหาที่เกิดได้ทันท่วงทีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 
4. จัดซ่อมบ ารุงได้ทันเวลา ให้พร้อมใช้งานเสมอ 
การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ในรอบปีการศึกษา เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์ ในเรื่องสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ จะได้น าผลสรุปและปัญหาที่เกิดขึ้นมาท าการแก้ไข และ ทางสาขารปศ.ได้มีการประเมินความ

คิดเห็นของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาในปี 2561 เพ่ือ

น ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและพบว่าในปีการศึกษา 2562 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้เพิ่มขึ้น ( เอกสาร 6.1-14 ) 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆของคณะรัฐศาสตร์ จะถูกน าเสนอทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น และความต้องการ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสมต่อการใช้งานไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารทราบและด าเนินการ
จัดการเพื่อให้เกิดความเมาะสมในการเรียนการสอน และ ทางสาขาได้มีการติดตามผลการด าเนินการของ
คณะและได้มีการน าเข้าที่ประชุมสาขา 
 ( เอกสาร 6.1-15 ) 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ผลการด าเนินงานท าให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
ท าให้การสอนบรรลุผล มีผลงานเชิงประจักษ์ คือ ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด ตลอดจน
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีจ านวนที่เหมาะสม คณะได้
ด าเนินการตามท่ีสาขาแนะน าจนส่งผลให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการของ
นักศึกษา ( เอกสาร 6.1-16 ) 

 
 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

     แบบสอบถามเพื่ อป ระ เมิ น
ความพึ งพ อ ใจนั กศึ กษ าต่ อสิ่ ง

มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมประสิทธิภาพในระยะยาว
ต่อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อความพร้อมด้าน
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สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
ถึงดีมาก 

สมรรถภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่อง อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี – ดีมาก 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ทุกสิ้นภาคการศึกษา สาขาได้มีการประชุมและเสนอแนะต่อคณะรัฐศาสตร์ในการเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่
นักศึกษา จนมีการบรรลุไว้ในแผนงบประมาณของคณะ ( เอกสาร 6.1-17 ) 

 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
แบบสอบถามทั้งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
และแบบสอบถามออนไลน์ 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  : สาขารัฐประศาสนศาสตร์ได้น าข้อร้องเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ใน
การประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไข โดยการน าเข้าที่ประชุมสาขาและเสนอผ่านคณะกรรมการบริหาร
คณะรัฐศาสตร์ เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และมีการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาซ้ า และน าผลการประเมินที่
ได้มาปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยล่าสุดได้มีการน าเสนอผู้บริหารให้ทาสีตึกรัฐศาสตร์ด้านนอกอาคารใหม่เนื่องจากสีซีด 
และได้รับการตอบสนองโดยการทาสีตึกคณะรัฐศาสตร์ใหม่ รวมถึงการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ให้มีความเร็ว
เพิ่มข้ึน  
    โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับอาจารย์และนักศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/คณะ และสถาบัน ให้นักศึกษาได้มีสิ่งสนับสนุนที่เพียงพอต่อการเรียนการ
สอนที่พร้อมใช้อยู่เสมอ มีห้องสมุดของสาขาวิชา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ มีอินเตอร์เน็ตที่ใช้อย่างทั่วถึง มี
วารสารวิชาการเพื่อสืบค้น มีหนังสือที่มีคุณภาพมีความทันสมัย(อายุไม่เกิน 10 ปี)อย่างเพียงพอ นอกจากการจัด
สิ่งสนับสนุนที่เป็นวัสดุอุปกรณ์แล้วยังได้จัดพื้นที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยน สนทนา 
รวมถึงการท างานร่วมกัน การสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้อาจารย์สามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพเพียงพอต่อการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น นักศึกษาสามารถมีผลงานการวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ที่น าไปเผยแพร่ในวารสาร ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2559 ได้คะแนนระดับ 
3.91 คะแนน ปี2560 ได้คะแนนระดับ 4.00 คะแนน ปี 2561 ได้คะแนนระดับ 4.05 และปี 2562 ได้คะแนน 
4.10 คะแนน ( เอกสาร 6.1-18 ) 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  การทบทวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผลการประเมินแบบสอบถามของนักศึกษาเสนอต่อ
กรรมการบริหารคณะในทุกๆรอบของภาคการศึกษาเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
( เอกสาร 6.1-19 ) 
ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
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ผลการด าเนินงาน  : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆมีความพร้อมใช้งานจากการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงในปี 2562  และน าเข้ารายงานในที่ประชุมสาขา ส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ( 
เอกสาร 6.1-20 )  ( เอกสาร 6.1-21 ) และ ( เอกสาร 6.1-22 ) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
6.1-1 แผนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐศาสตร์ 
6.1-2 ภาพถ่ายสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูส้าขารัฐประศาสนศาสตร์ 
6.1-3 แผนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐศาสตร์ 
6.1-4 รายงานผลส ารวจความคิดเห็นต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี 2561 
6.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2562 
6.1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2563 
6.1-7  รายงานผลส ารวจความคิดเห็นต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี 2562 
6.1-8 รายงานผลส ารวจความคิดเห็นต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี 2562 
6.1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2563 
6.1-10 ภาพถ่ายสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูส้าขารัฐประศาสนศาสตร์ 
6.1-11 แผนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐศาสตร์ 
6.1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2562 
6.1-13 ภาพถ่ายสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูส้าขารัฐประศาสนศาสตร์ 
6.1-14 รายงานผลส ารวจความคิดเห็นต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี 2562 
6.1-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2563 
6.1-16 ภาพถ่ายสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูส้าขารัฐประศาสนศาสตร์ 
6.1-17 แผนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐศาสตร์ 
6.1-18 รายงานผลส ารวจความคิดเห็นต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี 2562 
6.1-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2562 
6.1-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 /2563 
6.1-21 รายงานผลส ารวจความคิดเห็นต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี 2562 
6.1-22 ภาพถ่ายสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูส้าขารัฐประศาสนศาสตร์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับจากการ
เสนอแนะจากผู้ประเมิน 

ค าอธิบายรายวิชาไม่ทันสมัย 

ความเห็นของประธานหลกัสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการ
เสนอแนะ 

เห็นควรปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

การน าไปด าเนินการเพ่ือการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และปรับปรุง และค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

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 

 

หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีการเปิดหลักสูตรในสาขาที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นใน
สถาบันการอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน อีกทั้งจ านวนผู้เรียนทั้งประเทศก็
มีจ านวนท่ีลดลง ท าให้ปริมาณผู้สมัคร ในหลักสูตรมีน้อยลง 

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 2563 

    แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
จ านวนต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 2564 คณาจารย์ สาขา รปศ. 
จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 2564 คณาจารย์ สาขา รปศ. 

 
2. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

สนับสนุนให้อาจารย์ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

2564 คณาจารย์ สาขา รปศ. อยู่ในช่วงการยื่นขอต าแหน่ง 

สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ
ในระดับปรญิญาเอก 

2564 คณาจารย์ สาขา รปศ. มีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เพ่ิมข้ึน 1 คน 

 


