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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 4 
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1 ข้อมูลทั่วไป 12 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 19 
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แบบรับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 2562         

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โดยได้ท าการวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ตรวจสอบความถูก

ต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รวมทั้งสัมภาษณ์

ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนศิษย์เก่า จึงขอรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร ฉบับนี้ทุกประการ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมนิเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1 1 ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2  2 4.44 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  3 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4  3 3.81 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5  4 3.50 ด ี
องค์ประกอบท่ี 6 1 3.00 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 3.56 ดี 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  

 ข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ 

1. หลักสูตรฯ ควรมีมาตรการในการติดตาม
ข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต 

หลักสูตรได้มีมาตรการในการติดตามข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต 
และภาวะการมีงานท าของบัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2. หลักสูตรฯ ควรเพิ่มช่องทางในการให้
ค าปรึกษา เช่น การตั้งกลุ่ม Line, Facebook, 
Page เพ่ือการเข้าถึงนักศึกษามากขึ้น 

ปัจจุบันหลักสูตรฯ ได้เพ่ิมช่องทางในการให้ค าปรึกษา  
เช่น การตั้งกลุ่ม Line, Facebook เพ่ือการเข้าถึง
นักศึกษามากข้ึน 

3. หลักสูตรฯ ควรมีกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ 
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีคุณสมบัติ
สามารถเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 

หลักสูตรฯ ได้จัดท า improvement plan เสนอต่อฝ่าย
บริหารตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว และพยายามผลักดันให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

4. ควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน  
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
หลักสูตรฯ 

ไดจ้ัดท าปฏิทินการด าเนินงาน เพื่อควบคุมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของหลักสูตร 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลงานประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ 

ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลงานประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ เรียบร้อยแล้ว 
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วิธีการประเมิน 
1. การวางแผนและการประเมิน 

 (1) การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยก าหนดวันประเมิน วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 และได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตาม
มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ก าหนดประเด็นที่ต้อง
ตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่
ละคนปฏิบัติ 

 (2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษ าภายในระดับหลักสูตรประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ า เพ่ือแนะน าคณะกรรมการตรวจประเมินแจ้งวัตถุประสงค์
การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
  (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ  
  (3) 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 
  (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน และประสานกับ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง หลังจากนั้น
คณะกรรมการผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอ
ไปยังหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 
2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงาน
การประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 
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 2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เป็นผล
การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการประกันคุณภาพ (2) 
การน าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และ (3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อท่ีประชุมของบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
 ทั้งนี้เกณฑ์การตัดสินผลเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต  หลักสูตรควรท าความเข้าใจกับ

นักศึกษาปีสุดท้าย ก่อนส าเร็จการศึกษาในเรื่องของการมีงานท า ว่ากรณีที่บัณฑิตมีอาชีพอิสระ หมายถึง การ

ท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เพ่ือการเลี้ยงชีพได้ ซึ่งแตกต่างจากการท างานที่ตรงสาย  หรือ

ท างานในองค์กรเพื่อการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การรับนักศึกษา 1) หลักสูตรอาจวิเคราะห์การปรับแผนการรับนักศึกษาตามที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 2) หลักสูตรอาจหามาตรการ

หรือแนวทางการรับนักศึกษาอ่ืนๆ ที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คุณภาพของอาจารย์ ถึงแม้ว่าอาจารย์ในหลักสูตรจะมีผลงานวิจัยได้คะแนนเต็ม 5 หากแต่ ยังมีการ

เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานก าหนดเท่านั้น ซึ่งหากอาจารย์ได้รับการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีผลงานไปเผยแพร่ในฐานข้อมูลที่สูงขึ้น  เช่น จากการประชุมระดับชาติให้ไปสู่ระดับ

นานาชาติ จาก TCI กลุ่ม 2 ไปสู่ TCI กลุ่ม 1 และจาก TCI กลุ่ม 1 ไปสู่กลุ่มฐานข้อมูลวารสารวิชาการในระดับ

นานาชาติ จะแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้น และเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตรเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การท าให้หลักสูตรทันสมัยยิ่งขึ้น หลักสูตรอาจน าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ใช้บัณฑิต หรือจาก

แหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา มาปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมในค าอธิบายรายวิชา หรือเพ่ิมวิชาเลือกเสรี ฯลฯ 

ที่สนองความต้องการของนักศึกษาและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน   โดยอาจจัดท าเป็นเอกสารการแก้ไข
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เล็กน้อย (สมอ.08) น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา

อนุมัติ ตามล าดับขั้นตอนให้เป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ถึงแม้ว่าผลจากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาจะมีความพอใจอยู่ในระดับมาก 

หากแต่หลักสูตรจะเพ่ิมความถี่ในการประเมินความพึงพอใจ ในรายละเอียด แต่ละด้าน เช่น ด้านอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านการบริการด้านวิชาการ ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้าน

การให้บริการทั่วไป ฯลฯ ก็จะเป็นการรักษาประสิทธิภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้พร้อมใช้ เพียงพอและ

เหมาะสม รวมทั้งได้ตอบสนองความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาได้ตรงประเด็นในทุกภาคการศึกษา 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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 

4.51 
ระดับ 

 
ค่าเฉลี่ย 4.70 

บรรล ุ 4.70 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) 
ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 80 115 

X 100 = 83.33 % 

บรรล ุ 4.17 คะแนน 

138 

........... 

........... 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 4.44 คะแนน 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสรมิ
และพัฒนานักศึกษา 

4 ระดับ 3 คะแนน 
ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิด
กับนักศึกษา 

4 ระดับ 3 คะแนน 
ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.00 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 ์

3 ระดับ 
3 คะแนน บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย ์

 
รวม 4.44 คะแนน 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.ตรี 20% 2 X 
100 = 40 % บรรล ุ 5 คะแนน 

5  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี 45% 
 2 

X 100 = 40 % บรรล ุ 3.33 คะแนน 
5 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ป.ตรี 15% 
 

7.40 

X 100 = 148 % บรรล ุ 5 คะแนน 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับ
อาจารย ์

4 ระดับ 
 

4 ระดับ บรรล ุ 4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 3.81 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

3 ระดับ 3 ระดับ บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

4 ระดับ 3 ระดับ ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิน
ผู้เรยีน 
 

4 ระดับ 3 ระดับ ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 
100 

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

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 3.50 คะแนน 
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 ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมนิ 

โดยคณะกรรมการ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที ่6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

4 ระดับ 3 ระดับ ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน 

 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน 
 

 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

2 - - 4.44 4.44 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.00 - - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 3.81 - - 3.81 ระดับคณุภาพด ี
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 3.00 367 - 3.50 ระดับคณุภาพด ี

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
รวม 13 7 4 2 3.56 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน  3.35 3.50 4.44 ระดับคุณภาพดี 
 

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

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร 25491421103196 
1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นมวลความรู้ใน
การเรียนและเป็นปริญญาบัตร เพ่ือเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งมีความเก่ียวโยงกันและสัมพันธ์กับชีวิต ความ
เป็นอยู่ การประกอบอาชีพของท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่น และเยาวชนที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพ่ือเป็นทางเลือกให้ชุมชน เพ่ือให้อยู่ในท้องถิ่น
อย่างมีศักดิ์ศรี มีงานท าแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหา และความ
ต้องการของแต่ละภูมิภาคและสังคม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นฐานรากที่ส าคัญในการพัฒนาที่
มั่นคงของประเทศจึงได้มีแนวทางที่จะพัฒนา “ทุนมนุษย์” (Human Capital) ให้มี  “ทุนทางปัญญา” 
(Intelligence Capital) เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาชุมชน สังคม และชาติ ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
นั้น เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีนโยบายที่จะผลิตบัณฑิต เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย และได้ด าเนินการเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2547 และด าเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1. หลักสูตรฯ ควรมีมาตรการในการติดตามข้อมูลของ
ผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

หลักสูตรได้มีมาตรการในการติดตามข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต 
และภาวะการมีงานท าของบัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2. หลักสูตรฯ ควรเพิ่มช่องทางในการให้ค าปรึกษา  
เช่น การตั้งกลุ่ม Line, Facebook, Fage  
เพ่ือการเข้าถงึนักศึกษามากข้ึน 

ปัจจุบันหลักสูตรฯ ได้เพ่ิมช่องทางในการให้ค าปรึกษา  
เช่น การตั้งกลุ่ม Line, Facebook เพ่ือการเข้าถึง
นักศึกษามากข้ึน 

3. หลักสูตรฯ ควรมีกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ 
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีคุณสมบัติสามารถเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

หลักสูตรฯ ได้จัดท า improvement plan เสนอต่อฝ่าย
บริหารตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว และพยายามผลักดันให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

4. ควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน  
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
หลักสูตรฯ 

ไดจ้ัดท าปฏิทินการด าเนินงาน เพื่อควบคุมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของหลักสูตร 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลงานประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ 

ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลงานประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ เรียบร้อยแล้ว 
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2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

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

1. นายประมุข  ศรีชัยวงษ ์ 1. นายประมุข  ศรีชัยวงษ ์  
2. นางสาวโชติกา  สิงหาเทพ 2. นางสาวโชติกา  สิงหาเทพ  
3. นางอินทุราภรณ์  มงคลขจรกิตติ 3. นางอินทุราภรณ์  มงคลขจรกิตติ  
4. นางสาวเสาวนีย์  จันทสังข์ 4. นางสาวเสาวนีย์  จันทสังข์  
5. นางสาววิมลศลิป์  ปรุงชัยภูม ิ 5. นางสาววิมลศลิป์  ปรุงชัยภูม ิ  

 2.2 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ล า 
ดับ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1. นายประมุข  ศรีชัยวงษ์ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) 
วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 
สส.บ.(ส่งเสริมการเกษตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2562 
2551 
2546 
2544 
2530 

2. นางสาวโชติกา  สิงหาเทพ อาจารย์ ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 
ศศ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2551 
2554 

3. นางอินทุราภรณ์  มงคลขจรกิตติ อาจารย์ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
บธ.บ.(การบัญช)ี 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

2563 
2558 
2554 

4. นางสาวเสาวนีย์  จันทสังข์ อาจารย์ ร.ม.(สาขารัฐศาสตร์) 
รปศ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2556 
2554 

5. นางสาววิมลศิลป์  ปรุงชัยภูมิ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา) 
ค.บ.(ดนตรีศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2556 
2546 

 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิขาการ ปี พ.ศ. 
1. นายประมุข  ศรีชัยวงษ์       ประมุข ศรีชัยวงษ์. (2560). การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิจัยระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งท่ี 6 "ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เพื่อประ
เทสไทย 4.0" วารสารวิชาการพะเยาวิจัย. ISBN: 978-616-7820-45-3. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา. 
26 – 27 มกราคม 2560. 
      ประมุข ศรีชัยวงษ์ , บุญช่วย กิตติวิชญกุล และพิชิตชัย แพ่งศรีสาร. (2561). ก้อยกินดอง
อาหารวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 8(1), 66-74. 
      ลักขณา เก่วใจ, ชวนพิศ รักษาพวก และประมุข ศรีชัยวงษ์. (2561). การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การอ่านออกเขียนได้ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  1 ของส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาชัยภูมิ  เขต 1, 

2560 
 
 
 

2561 
 

2561 
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 8(1), 58-65. 
      ภัทรพงษ์ เกริกสกุล และ ประมุข ศรีชัยวงษ์. (2562). ความเปราะบางของระบบการผลิตข้าว
ของเกษตรกร อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. การประชุมวิชาการเกษตรครั้งท่ี 20 แก่นเกษตร, 
47 (ฉบับพิเศษ 1), หน้า 153- 158 
      ประมุข ศรีชัยวงษ์ และภัทรพงษ์ เกริกสกุล. (2562). แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นท่ีรอบอุทยาน: กรณีการเลี้ยงโคภูเขาเขตจังหวัดชัยภูมิ. กรณี
การเลี้ยงโคภูเขาเขตจังหวัดชัยภูมิ. ครั้งท่ี 20 แก่นเกษตร, 47 (ฉบับพิเศษ 1), หน้า 199 – 204. 
      อธิษฐาน ใชยเรือง และประมุข ศรีชัยวงษ์. (2562). ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากร
น้ าสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. 
วารสารมจร.อุบลปริทรรศน์, 5(1), 27-37. 

 
2562 

 
 

2562 
 
 

2562 

2. นางสาวโชติกา  สิงหาเทพ       เสาวนีย์ จันทสังข์, โชติกา สิงหาเทพ, ธนิกานต์ ศรีจันทร์ และอินทุราภรณ์  มงคลขจรกิตติ. 
(2562). บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านกับการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องท่ี 
ต าบลลุ่มล าช ีอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์, 3(2), 1-24. 
      เภียริน ฮุง, โชติกา สิงหาเทพ และจันทิพ วงศ์ฮาด. (2562). ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนหมู่บ้านโนนสะอาด ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 2(1), 52-59. 
      โชติกา สิงหาเทพ และจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด. (2562). การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยวิถีชุมชน
สู่ความยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 
2(2), 73-82. 
      โชติกา สิงหาเทพ และคณะ. (2562). การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่ความยั่งยืน. 
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 2(2), 90-99. 
      ธนิกานต์ ศรีจันทร์, โชติกา สิงหาเทพ, เสาวนีย์ จันทสังข์ และอรรถ  อภินนท์ธีระ ศักดา. 
(2562). การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นในจังหวัด
ชัยภูมิ. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์, 9(1), 61-70. 
      โชติกา สิงหาเทพ, เสาวนีย์ จันทสังข์ และธนิกานต์ ศรีจันทร์. (2562). ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ. 
วารสารพิกุล, 17(1), 197-212. 
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3. นางอินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ       อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ, วันทนีย์ แสนภักดี และสัญญา เคณาภูมิ. (2562). ศักยภาพและ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการเครือข่ายท่ีเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จังหวัด
ชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล  ครั้งท่ี 5 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
     เสาวนีย์ จันทสังข์, โชติกา สิงหาเทพ, ธนิกานต์ ศรีจันทร์ และอินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ. 
(2562). บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านกับการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ท้องท่ี ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์, 3(2), 1-
24.   
      อินทุราภรณ์ อินทรประจบ. (2562). การจัดการความรู้กระบวนการผลิตแบบอินทรีย์และการ
จัดการตลาดของเกษตรกรในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดชัยภูมิ. วารสาร
รามค าแหงฉบับบัณฑิตวิทยาลัย, 2(2), 71-85. 
      อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ, อรรถ อภินนท์ธีระศักดา และธนิกานต์ ศรีจันทร์.  (2562). การ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมกูเกิ้ลคลาสรูม ส าหรับอาจารย์และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์, 9(1), 185-198. 
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      อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ, อรรถ อภินนท์ธีระศักดา และประมุข ศรีชัยวงษ์.  (2562). การ
พัฒนากระบวนการผลิตดาวเรืองเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร  จังหวัดชัยภูมิ. 
วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. 6(3), 59-73. 
      อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ และอรรถ อภินนท์ธีระศักดา. (2562). การพัฒนาศักยภาพและ
กระบวนการผลิตของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีชัยภูมิ. วารสารบัณฑิตศึกษามหา
จุฬาขอนแก่น. 6(2), 168-181. 
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4. นางสาวเสาวนีย์  จันทสังข์       เสาวนีย์ จันทสังข์, โชติกา สิงหาเทพ, ธนิกานต์ ศรีจันทร์ และอินทุราภรณ์  มงคลขจรกิตติ. 
(2562). บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านกับการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องท่ี 
ต าบลลุ่มล าช ีอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์, 3(2), 1-24. 
      ธนิกานต์ ศรีจันทร์, โชติกา สิงหาเทพ, เสาวนีย์ จันทสังข์ และอรรถ อภินนท์ธีระ ศักดา. 
(2562). การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นในจังหวัด
ชัยภูมิ. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์, 9(1), 61-70. 
      โชติกา สิงหาเทพ, เสาวนีย์ จันทสังข์ และธนิกานต์ ศรีจันทร์. (2562). ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ. 
วารสารพิกุล, 17(1), 197-212. 
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5. นางสาววิมลศิลป์  ปรุงชัยภูมิ       เภียริน ฮุง, อภิสิทธิ์ พลแสน และวิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ. (2562). แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ บ้านหนองหญ้าปล้อง ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการบริหารและกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล ครั้งท่ี 5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
      วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ, อรอนุตร ธรรมจักร, ลลนา คลังช านาญ และจินจุฑา ไตรทิพย์. (2562). 
การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษากัมพูชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการบริหารและกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล ครั้งท่ี 5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
      เสาวนีย์ จันทสังข์, โชติกา สิงหาเทพ, ธนิกานต์ ศรีจันทร์ และอินทุราภรณ์  มงคลขจรกิตติ. 
(2562). บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านกับการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องท่ี 
ต าบลลุ่มล าช ีอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์, 3(2), 1-24. 
    สุนทร ปัญญะพงษ์, อัญชลี ชัยศรี, ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา, วิทัญญู ข าชัยภูมิ และวิมลศิลป์ ปรุง
ชัยภูมิ. (2562). การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมา ภิบาล: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน
ช่อระกา ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.วารสารวิชาการ มจร.บุรีรัมย์, 4(2), 27-37.         
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3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ชุดที่ระบุใน มคอ.2 ปัจจุบนั หมายเหตุ *กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย) 
1. นายประมุข  ศรีชัยวงษ ์ 1. นายประมุข  ศรีชัยวงษ ์  
2. นางสาวโชติกา  สิงหาเทพ 2. นางสาวโชติกา  สิงหาเทพ  
3. นางอินทุราภรณ์  มงคลขจรกิตติ 3. นางอินทุราภรณ์  มงคลขจรกิตติ  
4. นางสาวเสาวนีย์  จันทสังข์ 4. นางสาวเสาวนีย์  จันทสังข์  
5. นางสาววิมลศลิป์  ปรุงชัยภูม ิ 5. นางสาววิมลศลิป์  ปรุงชัยภูม ิ  
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 3.2 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล า 
ดับ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

1. นายประมุข  ศรีชัยวงษ์ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) 
วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 
สส.บ.(ส่งเสริมการเกษตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2562 
2551 
2546 
2544 
2530 

2. นางสาวโชติกา  สิงหาเทพ อาจารย์ ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) 
ศศ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2551 
2554 

3. นางอินทุราภรณ์  มงคลขจรกิตติ อาจารย์ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
บธ.บ.(การบัญช)ี 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

2563 
2558 
2554 

4. นางสาวเสาวนีย์  จันทสังข์ อาจารย์ ร.ม.(สาขารัฐศาสตร์) 
รปศ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2556 
2554 

5. นางสาววิมลศิลป์  ปรุงชัยภูมิ ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา) 
ค.บ.(ดนตรีศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2556 
2546 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิขาการ ปี พ.ศ. 
1. นายประมุข  ศรีชัยวงษ์       ประมุข ศรีชัยวงษ์. (2560). การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิจัยระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งท่ี 6 "ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เพื่อประ
เทสไทย 4.0" วารสารวิชาการพะเยาวิจัย. ISBN: 978-616-7820-45-3. ณ มหาวิทยาลัยพะเยา. 
26 – 27 มกราคม 2560. 
      ประมุข ศรีชัยวงษ์, บุญช่วย กิตติวิชญกุล และพิชิตชัย แพ่งศรีสาร. (2561). ก้อยกินดอง
อาหารวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 8(1), 66-74. 
      ลักขณา เก่วใจ, ชวนพิศ รักษาพวก และประมุข ศรีชัยวงษ์. (2561). การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การอ่านออกเขียนได้ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  1 ของส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาชัยภูมิ  เขต 1, 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 8(1), 58-65. 
      ภัทรพงษ์ เกริกสกุล และ ประมุข ศรีชัยวงษ์. (2562). ความเปราะบางของระบบการผลิตข้าว
ของเกษตรกร อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. การประชุมวิชาการเกษตรครั้งท่ี 20 แก่นเกษตร, 
47 (ฉบับพิเศษ 1), หน้า 153- 158 
      ประมุข ศรีชัยวงษ์ และภัทรพงษ์ เกริกสกุล. (2562). แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นท่ีรอบอุทยาน: กรณีการเลี้ยงโคภูเขาเขตจังหวัดชัยภูมิ. กรณี
การเลี้ยงโคภูเขาเขตจังหวัดชัยภูมิ. ครั้งท่ี 20 แก่นเกษตร, 47 (ฉบับพิเศษ 1), หน้า 199 – 204. 
      อธิษฐาน ใชยเรือง และประมุข ศรีชัยวงษ์. (2562). ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากร
น้ าสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ. 
วารสารมจร.อุบลปริทรรศน์, 5(1), 27-37. 
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2. นางสาวโชติกา  สิงหาเทพ       เสาวนีย์ จันทสังข์, โชติกา สิงหาเทพ, ธนิกานต์ ศรีจันทร์ และอินทุราภรณ์  มงคลขจรกิตติ. 
(2562). บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านกับการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องท่ี 
ต าบลลุ่มล าช ีอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์, 3(2), 1-24. 
      เภียริน ฮุง, โชติกา สิงหาเทพ และจันทิพ วงศ์ฮาด. (2562). ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนหมู่บ้านโนนสะอาด ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 2(1), 52-59. 
      โชติกา สิงหาเทพ และจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด. (2562). การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยวิถีชุมชน
สู่ความยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 
2(2), 73-82. 
      โชติกา สิงหาเทพ และคณะ. (2562). การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่ความยั่งยืน. 
วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 2(2), 90-99. 
      ธนิกานต์ ศรีจันทร์, โชติกา สิงหาเทพ, เสาวนีย์ จันทสังข์ และอรรถ อภินนท์ธีระ ศักดา. 
(2562). การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นในจังหวัด
ชัยภูมิ. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์, 9(1), 61-70. 
      โชติกา สิงหาเทพ, เสาวนีย์ จันทสังข์ และธนิกานต์ ศรีจันทร์. (2562). ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ. 
วารสารพิกุล, 17(1), 197-212. 
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3. นางอินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ       อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ, วันทนีย์ แสนภักดี และสัญญา เคณาภูมิ. (2562). ศักยภาพและ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการเครือข่ายท่ีเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จังหวัด
ชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล  ครั้งท่ี 5 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
     เสาวนีย์ จันทสังข์, โชติกา สิงหาเทพ, ธนิกานต์ ศรีจันทร์ และอินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ. 
(2562). บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านกับการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ท้องท่ี ต าบลลุ่มล าชี อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์, 3(2), 1-
24.   
      อินทุราภรณ์ อินทรประจบ. (2562). การจัดการความรู้กระบวนการผลิตแบบอินทรีย์และการ
จัดการตลาดของเกษตรกรในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดชัยภูมิ. วารสาร
รามค าแหงฉบับบัณฑิตวิทยาลัย, 2(2), 71-85. 
      อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ, อรรถ อภินนท์ธีระศักดา และธนิกานต์ ศรีจันทร์.  (2562). การ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมกูเกิ้ลคลาสรูม ส าหรับอาจารย์และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์, 9(1), 185-198. 
      อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ, อรรถ อภินนท์ธีระศักดา และประมุข ศรีชัยวงษ์.  (2562). การ
พัฒนากระบวนการผลิตดาวเรืองเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร  จังหวัดชัยภูมิ. 
วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. 6(3), 59-73. 
      อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ และอรรถ อภินนท์ธีระศักดา. (2562). การพัฒนาศักยภาพและ
กระบวนการผลิตของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีชัยภูมิ. วารสารบัณฑิตศึกษามหา
จุฬาขอนแก่น. 6(2), 168-181. 
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4. นางสาวเสาวนีย์  จันทสังข์       เสาวนีย์ จันทสังข์, โชติกา สิงหาเทพ, ธนิกานต์ ศรีจันทร์ และอินทุราภรณ์  มงคลขจรกิตติ. 
(2562). บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านกับการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องท่ี 
ต าบลลุ่มล าช ีอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์, 3(2), 1-24. 
      ธนิกานต์ ศรีจันทร์, โชติกา สิงหาเทพ, เสาวนีย์ จันทสังข์ และอรรถ อภินนท์ธีระ ศักดา. 
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(2562). การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นในจังหวัด
ชัยภูมิ. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์, 9(1), 61-70. 
      โชติกา สิงหาเทพ, เสาวนีย์ จันทสังข์ และธนิกานต์ ศรีจันทร์. (2562). ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ. 
วารสารพิกุล, 17(1), 197-212. 
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5. นางสาววิมลศิลป์  ปรุงชัยภูมิ       เภียริน ฮุง, อภิสิทธิ์ พลแสน และวิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ. (2562). แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ บ้านหนองหญ้าปล้อง ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการบริหารและกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล ครั้งท่ี 5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
      วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ, อรอนุตร ธรรมจักร, ลลนา คลังช านาญ และจินจุฑา ไตรทิพย์. (2562). 
การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษากัมพูชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านการบริหารและกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล ครั้งท่ี 5 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
      เสาวนีย์ จันทสังข์, โชติกา สิงหาเทพ, ธนิกานต์ ศรีจันทร์ และอินทุราภรณ์  มงคลขจรกิตติ. 
(2562). บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านกับการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท้องท่ี 
ต าบลลุ่มล าช ีอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์, 3(2), 1-24. 
    สุนทร ปัญญะพงษ์, อัญชลี ชัยศรี, ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา, วิทัญญู ข าชัยภูมิ และวิมลศิลป์ ปรุง
ชัยภูมิ. (2562). การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมา ภิบาล: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน
ช่อระกา ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.วารสารวิชาการ มจร.บุรีรัมย์, 4(2), 27-37.         
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4. อาจารย์ผู้สอน  
 4.1 อาจารย์ประจ า 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  ศรีชัยวงษ ์  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลศิลป์  ปรุงชัยภูม ิ
3) อาจารย์ ดร.อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ 
4) อาจารย์เสาวนีย์  จันทสังข์ 
5) อาจารย์โชติกา  สิงหาเทพ 

4.2 อาจารย์พิเศษ 
- ไม่มี - 
 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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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  
 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร(ชุดปัจจุบัน)
เป็นไปตามเกณฑ์(ไม่น้อยกว่า 5 คน)  
 

  -  มคอ.2 
- สมอ.08 

 
2. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และมี
ผลงานย้อนทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายงาน
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

  -  มคอ.2 
- สมอ.08 
 

3. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนมคีณุวุฒิเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีผลงานย้อน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายงานในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

  -  มคอ.2 
- สมอ.08 
 

4. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอน 
 

อาจารย์ประจ ามคีุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์  
 

  -  มคอ.2 
- สมอ.08 
 

10. การปรับปรุง
หลักสตูรตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงไม่
เกิน 5 ปี) 
 

  -  มคอ.2 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
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 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีกระบวนการด าเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        หลักสูตรได้ด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ โดยมีระบบการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร แสดงดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะหเ์กณฑ์และรายงานข้อมูล             

ความขาดแคลนต่อคณะ และมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

เห็นชอบ 

ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ ผลงานวิชาการตรงตามหลักเกณฑ์ 
ของหลักสูตรและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

คณะกรรมการประจ าคณะ                                    
พิจารณารายชื่ออาจารย์  

 

ประธานสาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย ์

ประจ าหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยกรรมการบริหาร 

เร่ิมต้น 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี พิจารณารายชื่ออาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัย พิจารณารายชื่ออาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

เห็นชอบ 
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      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ที่สอดคล้องกับระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมกันเพื่อจัดท าแผนการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์
ประจ า ให้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ โดยเป็นแผนที่น าค าแนะน าและ
แนวทางการแก้ปัญหาจากปี 2561 มาเพื่อมุ่งคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณวุฒใินระดับปริญญาโทหรือเอก ท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรและมีผลงานวิชาการที่เหมาะสมเป็นเกณฑ์ ซึ่งแสดงถึงความรู้ความช านาญในสาขาวิชาในหลักสูตร 
หลังจากนั้นท าการเสนอรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อท าการพิจารณา
คัดเลือก จากนั้นเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     ในปี 2562 นั้น หลักสูตรฯ ไม่มีการด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯใหม่ เพราะมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ คงเดิมที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว จ านวน 5 คน ดังนี ้  
              1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประมุข  ศรีชัยวงษ์ 
              2. อาจารย์โชติกา  สิงหาเทพ 
              3. อาจารย์ ดร.อินทุราภรณ์  อินทรประจบ 
              4. อาจารย์เสาวนีย์  จนัทสังข์ 
              5. ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ิมลศิลป์  ปรุงชัยภูมิ 
       ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทั้ง 5 คนนี้ ได้ผ่านกระบวนการเสนอช่ือตามล าดับจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ คณะกรรมการประจ าคณะ ไปสู่คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
อย่างถูกต้อง ครบตามกระบวนการ  
       แต่ในปี 2562 นั้น ไม่มีกระบวนการนี้ จึงได้น าแผนฯ ท่ีผ่านกระบวนการตามขั้นตอนแล้วไว้เตรียมปฏิบัติในปีที่มี
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ครั้งต่อไป 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประธานสาขาวิชารายงานผลระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
พร้อมการปรับปรุงระบบที่ชัดเจนเป็นรปูธรรมต่อคณะกรรมการบริหาร 

สภามหาวิทยาลัย พิจารณารายชือ่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 มหาวิทยาลัยท าค าสั่งแต่งต้ังอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

 

เห็นชอบ 

ประธานสาขาวิชารายงานแนวทางปฏิบตัิที่ดีของระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษ์ชัดเจน 

สิ้นสุด 
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 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ในปี 2562 นั้น หลักสูตรฯ ไม่ได้ด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ใหม่ เพราะมีอาจารย์

ประจ าหลักสูตรฯ คงเดิม จ านวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์แล้ว แต่ใน 

2561 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ท าให้ในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้น าผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาสู่การ

ประชุมจัดท าแผนฯ เพ่ือรอการประเมินหลังจากการปฏิบัติในปีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตรฯ ครั้งต่อไป 

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ในปี 2562 นั้น หลักสูตรฯ ไม่ได้ด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ใหม่ เพราะมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯ คงเดิม จ านวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์แล้ว แต่ใน 
2561 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ท าให้ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้น าผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาสู่การ
ประชุมจัดท าแผนฯ เรียบร้อยแล้ว และรอการประเมินในครั้งต่อไปเพื่อน าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมา
เพ่ือท าการปรับปรุงและพัฒนาในครั้งถัดไป 
 

 4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ ให้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด ทั้งด้าน
งานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในการจัดท ากรอบ
อัตราก าลัง ต่อไป โดยมีระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ แสดงดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสาขาวิชามอบหมายภาระงานอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

เร่ิมต้น

คณะกรรมก

ารรับ

นักศึกษา

ตรวจสอบ 

คุณสมบัติ

ของผู้มีสิทธ์ิ

เข้า

สัมภาษณ ์

 

ประธานสาขาวิชาจัดท าความต้องการในการพัฒนาของอาจารย์ประจ า

หลักสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร  
วิเคราะหภ์าระงานและบทบาทหน้าท่ีอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีกระบวนการการด าเนินงาน
ระบบการบริหารอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามที่ สกอ. ก าหนด พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะจากการประเมินกระบวนการฯ ที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปี 2561 มาปรับปรุงพัฒนา
ในปีนี้ อันได้แก่ ด้านคุณวุฒิ ด้านงานวิจัย ด้านผลงานวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้ 
       1) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ประชุมเพ่ือวางแผนเกี่ยวกับเกณฑ์และการบริหาร
อาจารย์ในหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา 
และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลัง คณะรัฐศาสตร์ ตามล าดับ โดยมี

 ประธานสาขาวิชา ควบคมุ ก ากับ ติดตามและสร้างขวัญก าลังใจ ในการด าเนินงาน

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สิ้นสุด

สุดด 

รายงานแนวปฏิบัติทีด่ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ชัดเจน 

รายงานผลการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อคณะกรรมการบริหาร 

 ประธานสาขาวิชา ประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ประจ า

หลักสตูร 
ปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการบรหิารอาจารย์จากผลการประเมิน 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรด าเนินงานตามบทบาท

หน้าท่ี 
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ระบบการบริหารโดยมุ่งเน้นการธ ารงรักษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้คงอยู่ให้ยาวนานยิ่งขึ้น ผ่าน
กระบวนการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้รับผิดชอบใน
บทบาทที่ตรงตามความรู้ความสามารถ ในกรณีมีปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรฯ และหลักสูตรฯ ได้ร่วมกับคณะฯ ท าการจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาให้อาจารย์มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  ตามแผนการพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และประเด็นส าคัญ คือ ได้น าแนวทางในการแก้ปัญหาจากการประเมินกระบวนการจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปี 
2561 มาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงจุด จนเกิดแผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
ปี 2562 ขึ้น โดยมีประเด็นหลักในเรื่องของอาจารย์ประจ าตามสัญญา จ านวน 3 คน ที่ไม่สามารถขอ
ต าแหน่งทางวิชาการได้ 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
) การบริหารอาจารย์ด้านการบริหารหลักสูตร 
           คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ด าเนินงานตามกลไกที่วางแผนไว้อย่างครบถ้วน โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือมอบหมายภาระงานในหลักสูตร ดังนี้ 
  

ล าดับที ่ อาจารย์ หน้าท่ีรับผิดชอบ 
1 ผศ.ดร.ประมุข  ศรีชัยวงษ ์ ประธานหลักสตูรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
  

 
หัวหน้าฝ่ายแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของหลักสูตร  

2 อาจารย์โชติกา  สิงหาเทพ ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสตูร 
    หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3 อาจารย์ ดร.อินทุราภรณ ์  หัวหน้าฝ่ายด้านงานวิจัยและงานวิชาการ จัดตารางเรียน      

  อินทรประจบ 
หัวหน้าฝ่ายประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 
เลขานุการหลักสูตร 

4 อาจารย์เสาวนีย ์ จันทสังข ์ หัวหน้าฝ่ายนเิทศนักศึกษา  
    หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
5 ผศ.วิมลศิลป ์ ปรุงชัยภูม ิ หัวหน้าฝ่ายทะนุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม  

           2) การบริหารอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 
            คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ด าเนินงานตามกลไกที่วางแผนไว้อย่างครบถ้วน โดย
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ท าหน้าที่ในการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน ตามระบบและ
กลไกผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะฯ ก ากับ ติดตาม ซึ่งส่งผลให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถแสดงศักยภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนสอน และคุณภาพหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ ให้อาจารย์สามารถจัดท า มคอ.3, 4, 5, 6, และ 7 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับรายวิชา การจัดท าเอกสาร
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ประกอบการสอน การวัดประเมินผล การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน เป็นต้น 
       3) การบริหารอาจารย์ด้านคุณภาพอาจารย์ 
           - การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
           คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ท าการส ารวจและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 นี้ มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิม 1 คน 
คือ อาจารย์ ดร.อินทุราภรณ์  อินทรประจบ  
           - การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
           คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ด าเนินตามแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการโดยได้กระตุ้น
และติดตามให้อาจารย์ที่คุณสมบัติครบตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการได้พัฒนาตนเองเพ่ือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น สนับสนุนการพัฒนาผลงานและการวิจัย เช่น การให้ทุนผลิตผลงาน
ทางวิชาการ ทุนวิจัย ให้อาจารย์และบุคลากรได้จัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ น าไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ 
 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ปี 2562 แล้วนั้น ทางหลักสูตรได้มีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน เพ่ือ
วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว ได้ข้อสรุป ดังนี้ 
       ปัญหาและอุปสรรค   
       1) การขอต าแหน่งทางวิชาการ เพราะข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ า
ตามสัญญา ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ ซึ่งหลักสูตรฯ มีอาจารย์ 3 คน เป็นประจ าตามสัญญา ไม่มี
คุณสมบัติในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
       2) ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากปัญหาและอุปสรรคในระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ท าให้ ได้ประชุมเพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษา 2563 ดังนี้   
       1) จัดท าหนังสือเพ่ือหารือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะรัฐสาสตร์เสนอต่อมหาวิทยาลัย ใน
การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าตามสัญญา สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการ
ได้ ซึ่งหลักสูตรฯ มีอาจารย์ 3 คน เป็นประจ าตามสัญญา หากเพ่ิมโอกาสในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ได้จะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา หลักสูตรฯ และต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
       2) จัดท าข้อเสนองบประมาณสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
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        หลังจากการประชุม ได้น าแนวทางแก้ปัญหาไปจัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯในปีต่อไป 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีกระบวนการการด าเนินงาน
ระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ประจ าหลักสูตรฯ แสดงดัง
ภาพ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง  

ไม่อนุมัติ

คณะกรรมก

ารบริหาร

หลักสูตร

ก าหนดและ

วางแผนการ

รับสมัคร

นักศึกษา

ตามเกณฑ์ที่

เสนอ สกอ. 

อาจารย์พัฒนาตนเองตามแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ได้รับการอนุมัติ 

ก ากับ ติดตาม การจัดท าข้อมลูการพัฒนาตนเอง และการน าความรูจ้ากการพัฒนาไปใช้
ในการพัฒนางานในความรับผดิชอบ 

อนุมัติ 

วิเคราะหค์วามต้องการของหน่วยงานและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ในประเด็นวฒุิการศึกษาและ/หรือความต้องการเฉพาะสาขา 

จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการประจ าคณะและขอ

อนุมัติมหาวิทยาลยัพิจารณา 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ประชุมเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ ในด้านคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนการเข้ารับการ
อบรมหรือศึกษาดูงานของบุคลากร ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตรตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
รวมถึงการน าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาจากการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในปี 2561 และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของครั้งที่ ผ่านมา น ามาปรับปรุงและพัฒนาในแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาตนเองในปี 2562 โดยมีประเด็น คือ  
       1) ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยไม่เปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าตามสัญญาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
       2) งบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอ  
       3) ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยประธานหลักสูตร มอบหมายให้อาจารย์
ในหลักสูตรได้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง และร่วมกันจดัท าแผนพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรฯ ได้เป็น 5 ด้าน และน าเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะรัฐศาสตร์ต่อไป 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ด าเนินการประชุมเพ่ือจัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ ปี 2562 และให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคนได้ปฏิบัติตามแผนทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
       1. การส่งเสริมและพัฒนาด้านการสอนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  
           - อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคน มีภาระงานสอน ที่ตรงตามคุณวุฒิการศึกษาและตรงตาม
ก าหนดของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย รวมถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคน มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. ก าหนด และมีอาจารย์ 1 คน จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
คือ อาจารย์ ดร.อินทุราภรณ์  อินทรประจบ 
       2. การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
            - อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคน ได้รับการสนับสนุนการท าวิจัยทั้งรายบุคคลและการวิจัย
แบบทีม ด้วยการหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
ดังแสดงในแบบรายงานในเข้าร่วมพัฒนาตนเอง (บทความวิจัย/บทความวิชาการ/การน าเสนอผลงาน) 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2562  

สิ้นสุด 

ประเมินกระบวนการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย ์

ปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 

รายงานผลการปรับปรุงที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อคณะ

กรรมการบริหาร 
รายงานแนวปฏิบัติทีด่ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจน 
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            - อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 2 คน ที่มีคุณสมบัติที่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  ศรีชัยวงษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ หลักสูตรฯ ได้
ส่งเสริมการท าผลงานวิชาการเพ่ือสามารถที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น  คือ ระดับรอง
ศาสตราจารย์ ส่วนอาจารย์อีก 3 คน ไม่มีคุณสมบัติในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
        3. การส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริการวิชาการ  
           โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคน ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาด้านการบริการ
วิชาการ ดังแสดงในแบบรายงานในเข้าร่วมพัฒนาตนเอง (การบริการวิชาการ) ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2562  
       4. การส่งเสริมและพัฒนาด้านการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน  
           โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคน ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาด้านการฝึกอบรม
และการศึกษาดูงาน ดังแสดงในแบบรายงานในเข้าร่วมพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2562 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือท าการประเมินระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ผลสรุป ดังนี้  
       ปัญหาและอุปสรรค 
       1) การส่งเสริมและพัฒนาด้านการสอนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  
           - อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคน มีภาระงานสอน มีภาระงานครบถ้วน ทุกด้าน ผ่านเกณฑ์ข้ัน
ต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด แต่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online เพ่ือให้เกิด
ความหลากหลายและพัฒนาการสอนให้ทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา 
       2) การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
            - การผลักดันเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตรฯ ยังไม่เห็นความชัดเจน ยังคง

ไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน คือ ยังคงมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จ านวน 3 คน ทีไ่ม่สามารถขอ

ต าแหน่งทางวิชาการได้ เนื่องจาก เป็นอาจารย์ประจ าตามสัญญา ได้แก่ 1. อาจารย์โชติกา  สิงหาเทพ  2. 

อาจารย์ ดร.อินทุราภรณ์  อินทรประจบ และ 3. อาจารย์เสาวนีย์  จันทสังข์ ซึ่งหลังจากได้ส่ง 

Improvement plan เสนอตามข้ันตอนต่อไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไข

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อที่ให้อาจารย์ทั้ง 3 คน ขอต าแหน่งทางวิชาการได้ ซึ่งจะมีความส าคัญต่อ

นักศึกษาและต่อองค์กร 
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ท าการประชุมเพ่ือน าผลการประเมิน ติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ปี 2562 เพ่ือหาแนวทางไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบในปีต่อไป 
       แนวทางแก้ไข  
       1) การส่งเสริมและพัฒนาด้านการสอนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  
           - สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคน จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online เพ่ือให้
เกิดความหลากหลายและพัฒนาการสอนให้ทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา และให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคน จัดท าแผนการพัฒนาตนเองในด้านการสอนในรูปแบบ online 
       2) การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
            - โดยมีการเสนอให้มีการเร่งท าผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่เพ่ือเตรียมยื่นต าแหน่ง
วิชาการในระดับที่สูงขึ้น โดยการจัดท าหนังสือเพ่ือขอหารือ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าตามสัญญา เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะและส่งต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยตามล าดับ เพ่ือให้อาจารย์ 3 คน มีคุณสมบัติสามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้  
           - จัดท าข้อเสนองบประมาณของหลักสูตรฯ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และ
มหาวิทยาลัย ตามล าดับ เพ่ือขออนุมัติโครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติต่อไป 

 ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดข้ึนเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.1-1 สมอ. 08 
4.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

ครั้งท่ี 2/2562 
ครั้งที่ 3/2562 
ครั้งท่ี 2/2563 

4.1-3 แผนพัฒนาอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.1-4 ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง 
4.1-5 เกียรติบตัิการเข้าอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
4.1-6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในระบบการบรหิารอาจารย์ 
4.1-7 ประกาศการได้รับสนับสนุนทุนวิจยั 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 2 คน ได้แก่    
ล าดับ ชื่อ-สกลุ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ ์

2 อาจารย์ ดร.อินทุราภรณ์  อินทรประจบ 

โดยแสดงวิธีการค านวณดังนี้ 
วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
 2 x 100 = ร้อยละ 40  
 5      

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 40 

x 5 = 5 คะแนน 
 20 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2.1-1 บัญชีลงเวลาปฏิบัตริาชการของบคุลากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.1 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

20 % 
 

ร้อยละ 40  5 คะแนน บรรล ุ
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  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 

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

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลศลิป์ ปรุงชัยภูม ิ

วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 2 x 100 = ร้อยละ 40  
  5     

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 40 x 5 = 3.33 คะแนน 
 60     

เอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2-2 ตารางสรุปรายงานการพัฒนาตนเอง (บทความวิจัย/บทความวิชาการ/การน าเสนอผลงาน)ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.2 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

40 % 
 

ร้อยละ 40  3.33 คะแนน [บรรลุ/ไม่บรรล]ุ 
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  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงาน 
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน  
- มีผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จ านวน 11 เรื่อง  

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 5.80 x 100 = ร้อยละ 116  
  5     

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

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 อินทุราภรณ์ อินทรประจบ 
 
 
 
 
 
ผศ.วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ 
 
 
 
 
อ.เสาวนีย์ จันทสังข์ 
อ.โชติกา สิงหาเทพ 
อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ 
 
 
 
อ.โชติกา สิงหาเทพ 

- อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ, วันทนีย์ แสนภักดี และสัญญา เคณาภูมิ. (2562). ศักยภาพ
และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการเครือข่ายที่เข้มแข็งของกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ จังหวัดชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและกิจการสาธารณะยุค
ดิจิทัล ครั้งที่ 5 วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
- วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูมิ, อรอนุตร ธรรมจักร, ลลนา คลังช านาญ และจินจุฑา ไตรทิพย์. 
(2562). การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษากัมพูชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ . การ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล ครั้งที่ 5 วิทยาลัย
การปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
- เสาวนีย์ จันทสังข์, โชติกา สิงหาเทพ, ธนิกานต์ ศรีจันทร์ และอินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ. 
(2562). บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านกับการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาท้องที่  ต าบลลุ่มล าชี  อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ. วารสารสังคมศาสตร์ นิติ
รัฐศาสตร์, 3(2), 1-24. 
-  โชติกา สิงหาเทพ และคณะ. (2562). การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่ความ

ยั่งยืน. วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, 2(2), 90-99. 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน

0.40   
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 อ.โชติกา สิงหาเทพ 
อ.เสาวนีย์ จันทสังข์ 
 
 
อินทุราภรณ์ อินทรประจบ 
 
 
 
อินทุราภรณ์ อินทรประจบ 
 

- โชติกา สิงหาเทพ, เสาวนีย์ จันทสังข์ และธนิกานต์ ศรีจันทร์. (2562). ปัญหา อุปสรรคใน
การด าเนินงานการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ต าบลโคกมั่งงอย อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ. วารสารพิกุล, 17(1), 197-212. 
- อินทุราภรณ์ อินทรประจบ. (2562). การจัดการความรู้กระบวนการผลิตแบบอินทรีย์และ
การจัดการตลาดของเกษตรกรในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดชัยภูมิ. 
วารสารรามค าแหงฉบับบัณฑิตวิทยาลัย, 2(2), 71-85. 
- อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ, อรรถ อภินนท์ธีระศักดา และธนิกานต์ ศรีจันทร์. (2562). การ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมกูเกิ้ลคลาสรูม ส าหรับ
อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ . วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและ
สังคมศาสตร์, 9(1), 185-198. 

4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ 
 
 
อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ 
 
 
ประมุข ศรีชัยวงษ์ 
 
 
ประมุข ศรีชัยวงษ์ 

- อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ, อรรถ อภินนท์ธีระศักดา และประมุข ศรีชัยวงษ์. (2562). การ
พัฒนากระบวนการผลิตดาวเรืองเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร จังหวัด
ชัยภูมิ. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. 6(3),   59-73. 
- อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ และอรรถ อภินนท์ธีระศักดา. (2562). การพัฒนาศักยภาพ
และกระบวนการผลิตของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีชัยภูมิ. วารสาร
บัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. 6(2), 168-181. 
- ประมุข ศรีชัยวงษ์ และภัทรพงษ์ เกริกสกุล. (2562). แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่รอบอุทยาน: กรณีการเลี้ยงโคภูเขาเขต จังหวัด
ชัยภูมิ. วารสารแก่นเกษตร, 47(1), 199-204. 
- ภัทรพงษ์ เกริกสกุล และประมุข ศรีชัยวงษ์. (2562). ความเปราะบางของระบบการผลิตข้าว
ของเกษตรกร อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. วารสารแก่นเกษตร, 47(1), 153-158. 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00   

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00   

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

1.00   

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับ
การประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

1.00   
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่าน
การพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 

1.00   

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 

6 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20   

7 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน 

0.40   

8 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.60   

9 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80   

10 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1.00   

11 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

   

12 
จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

   

เอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.3-1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ปี พ.ศ. 2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

20 % 
 

ร้อยละ 116  5 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรมีผลการด าเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร

จ านวน 5 ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดท าแบบส ารวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ดังนี้ 

ล าดับ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
1 ผศ.ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ ผศ.ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ ผศ.ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ ์
2 อาจารย์โชติกา สิงหาเทพ อาจารย์โชติกา สิงหาเทพ อาจารย์โชติกา สิงหาเทพ 
3 อาจารย์ ดร.อินทุราภรณ์ อินทรประจบ อาจารย์ ดร.อินทุราภรณ์ อินทรประจบ อาจารย์ ดร.อินทุราภรณ์ อินทรประจบ 

4 อาจารย์เสาวนีย์ จันทสังข ์ อาจารย์เสาวนีย์ จันทสังข ์ อาจารย์เสาวนีย์ จันทสังข ์
5 ผศ.วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูม ิ ผศ.วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูม ิ ผศ.วิมลศิลป์ ปรุงชัยภูม ิ

ร้อยละอัตราการ
คงอยู ่

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรเพ่ือหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการประชุม
มากกว่า ร้อยละ 80 ทุกครั้ง ท าให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน การติดตามการจัดท า
มคอ. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การ
ด าเนินงานตามหน้าที่ การจัดท ามคอ.3 - 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยการประเมินแต่ละปีการศึกษาดังนี ้ดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2560 3.73 เพิ่มขึ้น 
2561 4.44 เพิ่มขึ้น 
2562 4.47 เพิ่มขึ้น 

 

ผลการด าเนินงาน  :  
จากการส ารวจ พบว่า อาจารย์ในหลักสูตรฯ มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตรภาพรวม อยู่ในระดับดี
มาก และมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2561  
       จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในหลักสูตรที่มีต่อการบริหารหลักสูตรที่มีแนวสูงขึ้น เป็น
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เพราะอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิด วางแผน ออกแบบ พัฒนาหลักสูตร และร่วม
ประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชาที่ยังไม่มีการทวนสอบทุกปี มีผลการประเมินย้อนกลับ เพ่ือให้ทราบถึง
จุดอ่อนจุดแข็ง และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการสอน และการบริหารหลักสูตร โดยอาจารย์ทุกคนมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน มีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น มีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.3-1 สมอ.08 
4.3-2 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ต่อการบริหารหลักสตูรฯ ปี 2562 

การประเมนิตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

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

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า  นักศึกษา 
 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 

2559 
 

ภาค กศ.ปช.    - 
ภาคปกต ิ 7 6 6 - 

2560 ภาค กศ.ปช.     
ภาคปกต ิ     

2561 ภาค กศ.ปช.   22  10 
ภาคปกต ิ 6 6 11 16 

2562 ภาค กศ.ปช.   21 15  
ภาคปกต ิ  6 10 10 

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
    1. นักศึกษาในตลาดการศึกษาลดลง ตามจ านวนประชากรของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ 

เกิดการแข่งขันการออกหานักศึกษาของทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพ่ือการด ารงอยู่ของหลักสูตร ซึ่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กจึงเป็นล าดับสุดท้ายที่ผู้เรียนเลือกที่จะศึกษาต่อ 

    2. ค่านิยมทางการศึกษาเปลี่ยนไป เนื่องจากคนรุ่นใหม่เน้นท างานเพ่ือเลี้ยงชีพก่อน จึงมีค่านิยมท างานก่อนเรียน
ทีหลัง และสนใจการเรียนแบบออนไลน์ (อยู่ที่ไหนก็เรียนได้) 

 3. ด้านค่าใช้จ่าย ผู้เรียนในภาคการศึกษาเพ่ือปวงชน มีความประสงค์ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือมาศึกษา 
โดยสะท้อนในเรื่องการเรียนออนไลน์ 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) ร้อยละ 
2557 286 42.30 
2558 168 39.90 
2559 6 100 

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
    - ไม่มี - 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ผลการด าเนินงาน 
       ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตร จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 
1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562  

ล าดับที ่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด รวม หลักฐาน/ตารางประกอบ 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

เฉลี่ย 4.70 
รายงานความพึงพอใจของนายจา้ง/ผู้ใช้
บัณฑิตปีการศึกษา 2562 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 168  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับ 

การประเมิน คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คน 45 
รายงานความพึงพอใจของนายจา้ง/ผู้ใช้
บัณฑิตปีการศึกษา 2562 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

คะแนน 4.70 รายงานความพึงพอใจของ 
นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2562 

  (1) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนน 4.82  

  (2) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 4.59  

  (3) ด้านทักษะสติปัญญา คะแนน 4.68  

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

คะแนน 4.70  

 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน 4.72  

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
(อย่างน้อยร้อยละ 20) 

ร้อยละ 26.79 รายงานความพึงพอใจของนายจา้ง/ผู้ใช้
บัณฑิตปีการศึกษา 2562   
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

 
ผลค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย 4.70 คะแนน 

(รายงานความพึงพอใจของนายจา้ง/ผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2562) 
 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.1-1 รายงงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเฉลี่ย 4.70  4.70 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 านวนบัณฑิตท้ังหมด 168 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 138 82.14 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

115 83.33 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 20 14.49 

จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ - - 

จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 

จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.2-1 รายงานภาวการณม์ีงานท า ประจ าปีการศึกษา 2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.2 ร้อยละของบณัฑติปรญิญาตรีทีไ่ด้งานท า
หรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.33 4.17 บรรล ุ

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
ในปีการศึกษา 2562 นั้น สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 168 

คน มีบัณฑิต 138 คน ท าการตอบแบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ด้วยการใช้แบบส ารวจกับบัณฑิตที่มี
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ประจ า ภายในเวลา 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
82.14 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  
จากผลการส ารวจ พบว่า มีบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา (โดยไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 จากบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ โดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงาน
ท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว ที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่หรือผู้ที่ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิต ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
- การรับนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
อธิบายกระบวนการด าเนินงานในประเด็นต่อไปนี ้

ขั้นตอน รายละเอียดของการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน 

หลักฐานอ้างอิง 

1.  น า (ร่าง) แผนการรับนักศึกษาเสนอ 
ต่อคณะรัฐศาสตร์ สภาวิชาการ และ 
สภามหาวิทยาลัยตามล าดับ 

 

2.  มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษา ประกาศรับสมคัรผ่านเว็บไซต์แบบระบบออนไลน ์
3.  รับสมัครนักศึกษาตามกรอบที่เปิดรับสมัคร 

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
ระบบการรับสมัครออนไลน ์

4.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์สอบผา่นเวบ็ไซต ์
5.  ด าเนินการสอบคัดเลือก ค าสั่งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
6.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบสมัภาษณ์ ประกาศผลสอบผ่านทางเว็บไซต์ 
7.  สอบสัมภาษณ์ ค าสั่งคณะกรรมการสอบสมัภาษณ ์
8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ  
9.  รายงานตัวนักศึกษาใหม่  

 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
       1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ได้ท าการประชุมวาง
แผนการรับนักศึกษา เป็นแผนรับนักศึกษาซึ่งสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 พร้อมทั้งก าหนด
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เสนอต่อคณะคณะรัฐศาสตร์ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและ
อนุมัติเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 

       2) มหาวิทยาลัยประกาศปฏิทินการรับนักศึกษา ปี 2562 

       3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ออกประชาสัมพันธ์
แนะแนวการศึกษา ได้ออกแนะแนวการศึกษาตามปฏิทินที่ได้ก าหนดจากมหาวิทยาลัย เพ่ือกระตุ้นให้
นักเรียนในเขตจังหวัดพ้ืนที่บริการเกิดการรับรู้และตระหนักถึงการบริการการศึกษาของสาขาวิชา/คณะ/
มหาวิทยาลัย โดยออกแนะแนวตามพ้ืนที่ต่างอ าเภอโดยอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเอง พร้อมทั้งได้ท าการ
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ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาทางสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืน เช่น  แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
ตามที่ท าการประจ าอ าเภอต่างๆ  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.cpru.ac.th และ Social 
Media Facebook: page สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มชย  เป็นต้น โดยในการประชาสัมพันธ์
เพ่ือรับนักศึกษานั้น ได้อธิบายถึงสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
              - วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เช่น เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าวิทยาการและแนวคิดใหม่ๆ 
เสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มีลักษณะของการบูรณการและเชื่อมโยง
สาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

              - รายวิชาในหลักสูตรที่ส าคัญท่ีจะศึกษา ในการเรียนรู้และการบรูณาการสอนและวิจัย โดยใช้
พ้ืนชุมชนภายนอกเป็นห้องเรียนแก่นักศึกษา และผู้มีประสบการณ์ในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์
ตามรายวิชาต่างๆ  เช่น สวัสดิการชุมชน รัฐวิสาหกิจชุมชน แผนแม่บทชุมชน เครือข่ายชุมชน เป็นต้น 

              - กิจกรรมผู้เรียนเพ่ือฝึกทักษะระหว่างศึกษา คือ แหล่งเรียนรู้ Organic Farm 

              - เส้นทางสู่อาชีพ เช่น นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ในองค์กรหน่วยงานของรัฐ 
และเอกชน อาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาด้านพัฒนาสังคม พัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

              - คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ วุฒิการศึกษามัธยมตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

              - เวลาด าเนินการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้ ภาคปกติ ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์
และภาคพิเศษ (กศ.ปช.) ระหว่าง วันเสาร์และวันอาทิตย์ 
       4) รับสมัครนักศึกษาตามรอบการเปิดรับสมัคร ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสอบ 

       5) ด าเนินการสอบคัดเลือก/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และสอบสัมภาษณ์ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 

       6) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการรับนักศึกษา หลักสูตรได้มีประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เพ่ือ
วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาได้ข้อสรุป ดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
- จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการ
รับนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

- เสนอปรับลดแผนการรับนักศึกษาให้เหมาะสม 
- เพ่ิมช่องทางและระยะเวลาการประชาสัมพันธ์  
- มอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรรับผิดชอบในเรื่อง 
  การแนะแนวร่วมกับคณะ/มหาวิทยาลัยและสาขาวิชา 
- ก าหนดแผนการแนะแนวตลอดปีการศึกษา 
- รุ่นพี่ชวนรุ่นน้องมาศึกษาต่อ 
- รุ่นพี่มีบทบาทร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
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  ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
- แนวโน้มภาพรวมนักศึกษา ที่ต้องการ
ศึกษาต่อมีจ านวนลดลง เพราะเด็ก
ในช่วงวัยเรียนนั้น มีจ านวนลดลง และมี
ค่านิยมที่เปลี่ยนไป ท าให้ไม่สามารถรับ
นักศึกษาได้ตามเป้าหมาย 

- การสร้างอัตลักษณ์ของสาขาวิชาและกิจกรรมต่างๆ    
ที่บูรณการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดสิ่งดึงดูดผู้ที่สนใจเรียน               
โดยใช้พื้นชุมชนภายนอกเป็นห้องเรียนแก่นักศึกษา 

- ไม่มีงบประมาณสนับสนุน เพ่ือออก
ประชาสัมพันธ์นักศึกษา 

- อาจารย์ในหลักสูตรฯ ต้องท าการส ารองค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์หลังสูตรฯ เอง 

 

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
       จากปัญหาการรับนักศึกษาหลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ประชุมเพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงกระบวนการการรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
       1) ประชุมวางแผนร่วมกันในสาขาวิชา วางแผนกระบวนการประชาสัมพันธ์แนะแนวมอบหมาย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ โดยท าค าสั่งแบ่งอาจารย์ออกแนะแนวตามอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงต่างๆ 
เช่น โรงเรียน ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยแต่ละอ าเภอ ที่ท าการปกครองอ าเภอต่างๆ  ในวันประชุม
ประจ าเดือน เป็นต้น 

       2) ผู้รับผิดชอบด้านการแนะแนว โดยมอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ รับผิดชอบเรื่องการแนะ
แนวร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย 

       3) การประชาสัมพันธ์แนะแนว โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ และนักศึกษารุ่นพ่ีเป็นผู้ด าเนิน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงกัน เพ่ือช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่น
น้องเพ่ือจะได้ตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตร 

       4) การเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์สาขาและแสดงกิจกรรมการบรูณาการเรียนการสอนของ
นักศึกษาทุกชั้นปี โดยใช้ Social Media Facebook: page สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและ 
ชอ่งทาง youtube : สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น CPRU 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา(กรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด) 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
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 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

ขั้นตอน รายละเอียดของการด าเนินงานตามขั้นตอน หลักฐานอ้างอิง 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า 
ศึกษาของมหาวิทยาลัยและของคณะรัฐศาสตร์ 

บันทึกค าสั่งแต่งตั้ง 

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมของคณะรัฐศาสตร์  
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรมของคณะรัฐศาสตร์ แบบประเมินกิจกรรม 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรมของคณะรัฐศาสตร์ เล่มรายงาน 

 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
       1) คณะรัฐศาสตร์ประชุมเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ซึ่งเป็นโครงการรวมกับทางมหาวิทยาลัย  และคณะรัฐศาสตร์ 
ด าเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
              - กิจกรรมปฐมนิเทศด าเนินการเพ่ือให้นักศึกษาได้ท าความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมนักศึกษาและกองทุนเพ่ือการศึกษา เริ่มด้วยการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

              - กิจกรรมด้านวิชาการ แนะน าวิธีการลงทะเบียนเรียน เอกสารส าคัญต่างๆ ระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ฉบับปี 2562  ในการติดต่องานวิชาการ แนะน าช่องทางการติดต่อส านักบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
       2) หลักสูตรด าเนินการกิจกรรมเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
              - การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผ่านกระบวนการแต่งตั้งการให้ค าปรึกษาและแนะน า
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี หลังจากการปฐมนิเทศของคณะแล้ว เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน
ของนักศึกษาที่ต้องการค าปรึกษา ให้สามารถติดต่อรับค าปรึกษาเป็นรายบุคคลกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 
และได้ท าการก าหนดชั่วโมงในการให้ค าปรึกษาลงในตารางเรียน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงได้
เพ่ิมช่องทางการให้ค าปรึกษาผ่านช่องทาง Facebook: page/ Line group : สหวิทยาการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือน ามาปรับใช้ในภาคการศึกษาปีถัดไป 

             - กิจกรรมนักศึกษา แนะน ารุ่นพ่ีและรุ่นน้อง เพ่ือท าความรู้จักกันและให้ค าแนะน าการปรับตัว
ในรั้วมหาวิทยาลัย 
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 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
      หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเตรียมความพร้อมปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
       1) การประชุมวางแผนหลักสูตรฯ การด าเนินกิจกรรมนักศึกษาเตรียมความพร้อม โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาประสานงานเพ่ือให้นักศึกษาที่ต้องการค าปรึกษาสามารถติดต่อผ่านช่องการการให้ค าปรึกษา 
หลายช่องทาง ทั้ง online โดยการการตั้งกลุ่ม Line, Facebook : page เพ่ือให้การปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาอย่างรวดเร็วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิม google form เพ่ือเก็บประวัตินักศึกษาทุกชั้นปี 
ในติดตามข้อมูลนักศึกษาอย่างสะดวกรวดเร็ว     
           2) การวางแผนกิจกรรมนักศึกษา โดยการรวมรุ่นพ่ีและรุ่นน้องทั้งภาคปกติ และ กศปช. ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่บูรณการจากการเรียนการสอน ในพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียง เพ่ือการเรียนรู้จากพ้ืนที่จริงและความ
รักใคร่สามัคคีรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 

       3) การวางแผนกิจกรรมนักศึกษาท่ีเน้นการเรียนรู้และการบรูณาการสอน วิจัย และการบริการ
วิชาการสู่สังคม โดยเพ่ิมช่องการสอน online และมีการเผยแพร่การท ากิจกรรมผ่านช่องทาง Social 
Media เช่น Facebook : page สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มชย และ ช่องทาง youtube : 
สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น CPRU เป็นต้น 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.1-1 มคอ.2 และ รายงานการประชุม 
3.1-2 ประกาศรับสมคัรผ่านเว็บไซต์แบบระบบออนไลน ์
3.1-3 ระบบการรับสมัครออนไลน ์
3.1-4 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์สอบผ่านเวบ็ไซต์ 
3.1-5 ค าสั่งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
3.1-6 ประกาศผลสอบผ่านทางเว็บไซต์ 
3.1-7 ค าสั่งคณะกรรมการสอบสมัภาษณ ์
3.1-8 ภาพกิจกรรมการออกประชาสัมพนัธ์หลักสตูรและช่องในทางประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

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

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

ขั้นตอน รายละเอียดของการด าเนินงานตามขั้นตอน       หลักฐานอ้างอิง 
1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา 

ทั้งทางวิชาการ ทักษะชีวิต 
สมุดคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่ปรึกษา รายงานผลการประเมิน 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
       1. หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี เพื่อให้ดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษานั้น จะแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยอาจารย์มีหน้าที่ควบคุม ดูแล 
ให้นักศึกษาบริหารจัดการการเรียน ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร พร้อมติดตามดูแลพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
เรียนของนักศึกษา รายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา อยู่ระหว่างด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
       2. ระบบก าหนดให้นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดบทบาทหน้าที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาทั้งทางด้าน
วิชาการ อาทิการลงทะเบียน การพัฒนาศักยภาพทางการเรียน การพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะ
การใช้ Social Media ที่มีคุณภาพ ก าหนดกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา  โดยหลักสูตรฯ มีการ
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ หรืออาจารย์ประจ าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษา ให้มีการจัดสรรเวลา
ส าหรับการให้ค าปรึกษานักศึกษาอย่างน้อย 4 ครั้งต่อภาคการศึกษา โดยมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบวัน/เวลาและ
สถานที อีกทั้งยังมีการสร้างกลุ่ม Facebook : page / Line ส าหรับนักศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ให้นักศึกษาในหลักสูตรได้รับทราบ และเป็นช่องทางการรับค าปรึกษาอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้การให้ปรึกษา
และการแก้ไขปัญหาอย่างสะดวกรวดเร็วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และนักศึกษาสามารถมาปรึกษาด้วยตนเอง
กับอาจารย์ประจ าสาขาได้ที่ห้องสาขาสาขา  เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงให้ค าปรึกษาในอนาคต การให้ค าปรึกษา 
แก่นักศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าใจนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งใช้ประกอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่ม
อาจารย์ผู้สอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาในหลักสูตรฯ 
       3. การประเมินผลระบบ online เมื่อสิ้นปีการศึกษา และด าเนินงานจัดท ารายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีต่อปรึกษาและน ารายผลการประเมินต่อที่ประชุมของสาขาทราบผลการด าเนินงาน 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 46 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
       1. จากกระบวนการการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี โดยการสุ่มสอบถามด้วยวาจา พบว่า มีนักศึกษาที่มีปัญหาส่วนตัวไม่กล้าที่จะขอ
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาต่อหน้าเพ่ือนๆ จึงควรจัดการให้ค าปรึกษา เพิ่มช่องทางการให้ค าปรึกษา
ผ่านทางโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต โดยให้นักศึกษาตั้ง Line / Facebook และเพ่ิมช่องทางให้ค าปรึกษา
ผ่าน google form เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น 

       2. จากกระบวนการการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี จึงไดน้ ามาปรับปรุงในกระบวนการให้ค าปรึกษาที่เป็นส่วนตัวมากข้ึน ทางหลักสูตรฯ ได้
ด าเนินการในภาคการศึกษา ประจ าปี 2562 การโดยใช้ Social Media Google app เพ่ือเก็บประวัติ
ส่วนตัวและเพ่ิมช่องทางติดต่อสื่อสารกับอารย์ที่ปรึกษาเป็นส่วนตัวมากขึ้น โดยช่องทางนี้เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสาขาวิชาร่วมกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
       3. ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าภาค
การศึกษาในระบบ online และน าผลการประเมินรายงานต่อที่ประชุมคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ทราบผลการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงและพัฒนาให้
สอดคล้องกับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
แบบสอบถาม คะแนนค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ปีการศึกษา
2560 

3.83 

ปีการศึกษา
2561 

4.41 

ปีการศึกษา
2562 

4.50 

 
       จากการส ารวจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับดีมาก ที่คะแนน 
4.50 และมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2561 เพราะนักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ใน
เรื่องการได้รับความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา ช่องทางติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามี
เพียงพอ และอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาและช่วยเหลือให้นักศึกษา
เรียนตรงตามระยะเวลาของหลักสูตรฯ 
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 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดข้ึนเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  

ขั้นตอนที่ รายละเอียดของการด าเนินงานตามขั้นตอน           หลักฐานอ้างอิง 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม บันทึกค าสั่งแต่งตั้ง 
2. ด าเนินการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม 
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม 
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม รายงานผลการประเมิน 

 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
1. หลักสูตรประชุมวางแผน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันสอนทักษะเพ่ิมเติมสอดแทรกในการ
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน1 เช่น การฝึกพิมพ์สัมผัส การตัดต่อคลิปวีดีโอผ่าน Youtube การ
ใช้โปรแกรมต่างใน Google app เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมทักษะของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

       2. โครงการสหวิทยาการฯลฯ สืบสานวัฒนธรรม ท านุบ ารุงศาสนา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม โดย
การร่วมบรูณาการเรียนรู้กับชุมชน ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาค กศปช. ที่ บ้านเสี้ยวน้อย อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ท านุบ ารุงศาสนาที่นักศึกษาทุกคนด าเนินร่วมกับคนใน
ชุมชนและยังบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีการพัฒนาและรายวิชาการท าแผนแม่บท
ชุมชน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้บริบทในชุมชนและน ามาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

       3. การประเมินความพึงพอใจของโครงการสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรม 
ท านุบ ารุงศาสนา ณ บ้านเสี้ยวน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ผ่านระบบ online Google app โดยได้
ด าเนินการจัดท ารายงานผลและรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ทราบผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากกระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในปี
การศึกษา 2563 นั้น ได้วางแผนการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยเพิ่มทักษะเพ่ิมเติมในยุคที่เปลี่ยนแปลง
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อย่างรวดเร็ว เช่น ทักษะการปฏิบัติงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะการเตรียมตัวศึกษา online โดย
การใช้โปรแกรมต่างๆ ในการศึกษา การเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน (TOEIC) 
การฝึกทักษะการพูดโดยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ และการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียน
ผ่านช่องทางสื่อ Social Media และการมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  

โครงการท านุศิลปวัฒนธรรมและการบรูณาการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
บ้านเสี้ยวน้อย ต าบลบ้านเล่า จังหวัดชัยภูมิ 

แบบสอบถาม คะแนนค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจโครงการท านุศิลปวัฒนธรรมและ 

การบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
บ้านเสี้ยวน้อย ต าบลบ้านเล่า จังหวัดชัยภูมิ 

ปีการศึกษา 
2561 
4.70 

ปีการศึกษา 
2562 
4.75 

 

       จากการส ารวจ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในโครงการท านุศิลปวัฒนธรรมและการบูรณาการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน บ้านเสี้ยวน้อย ต าบลบ้านเล่า จังหวัดชัยภูมิ ในระดับดีมาก และมีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 
ปีการศึกษา 2561 เพราะการมีส่วนร่วมของนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ในการลงพ้ืนที่ เพ่ือ
ศึกษาการสืบสานวัฒนธรรมภายในชุมชม เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ท าให้สาขาวิชาสหวิทยาการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นที่รู้จักของคนในชุมชน 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.2-1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ 
3.2-2 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
3.2-3 รายงานความพึงพอใจโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สบืสานวัฒนธรรม ท านุบ ารุง 

ศิลปวัฒนธรรมและการบูรณาการเรียนรูร้่วมกับชุมชน บ้านเสี้ยวน้อย ต าบลบ้านเล่า จังหวดัชัยภูม ิ

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
- การคงอยู ่

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาตามหลักสูตร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปกีารศึกษา 2562 2558 2559 2560 2561 2562 

2559 7  X    1 
2560 งดรับนักศึกษา 
2561 28    X  15 
2562 16     X 4 

 รายละเอียดอัตราการส าเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
ปี

การศกึษา 
จ านวน

รับเข้า 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปกีารศึกษา 2562 2559 2560 2561 2562 
2557 634  X   348 
2558 421   X  253 
2559 7    X 1 

หมายเหตุ* วิธีการค านวณ 

 อัตราการส าเร็จการศึกษา     
(1)
(2) x 100 อัตราการคงอยู ่  

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

 
 
 
 

 

 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 

2560 3.83 เพิ่มขึ้น 

2561 4.41 เพิ่มขึ้น 

2562 4.50 เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษา 
2560  45.11 
2561 46.43 39.91 
2562 75 85.72 
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- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือ

จ านวนข้อร้องเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน  :  
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.3-1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ 
3.3-2 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และจดัการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภมูิ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

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

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 1 
6002233  สัมมนาเกษตรและสิ่งแวดล้อม - - 4 2 - - - - - - - - - - - 6 6 
6002432 การสร้างเสริมประสบการณ์

ชีวิตและงาน 2  
3 3 - - - - - - - - - - - - - 

6 6 

6003222 สัมมนาสุขภาพชุมชน 1 4 2 - - - - - - - - - - - - - 6 6 

6022113 ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม 1 1 2 - - - - - 10 - - - - - - 5 5 

6022114 การเป็นวิทยากรกระบวนการ  2 1 1 1 - - - - - - - - - - - 5 5 

6022120 สุขภาพและวิถีชุมชน  2 1 1 1 - - - - - - - - - - - 5 5 

6022101 กระบวนทัศน์พัฒนาพื้นฐาน 3 1 1 1 - - - - - - - - - - - 6 6 

6022103 การจัดการความรู้ การ
วางเป้าหมาย และแผนชวีิต 

2 3 1 - - - - - - - - - - - - 
6 6 

6022112 เกษตรกรรมยั่งยืน 4 1 - - 1 - - - - - - - - - - 6 6 

6022113 ชุมชนกับนวัตกรรมทางสังคม - 3 2 1 - - - - 1 - - - - - - 10 7 

6022114 การเป็นวิทยากรกระบวนการ  3 - 1 1 - - 1 - 1 - - - - - - 10 7 

6022101 กระบวนทัศน์พัฒนาพื้นฐาน 2 3 1 - - - - - - - - - - - - 6 6 

6022103 การจัดการความรู้ การ
วางเป้าหมาย และแผนชวีิต 

1 1 1 1 2 - - - - - - - - - - 
6 6 

ภาคการศึกษาที่ 2 
6003323 สัมมนากองทุนและสวัสดกิาร

ชุมชน 2 
6 - - - - - - - - - - - - - - 

6 6 

6003335 สัมมนาสุขภาพชุมชน 2 6 - - - - - - - - - - - - - - 6 6 

6003433 การสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิตและงาน 3 

6 - - - - - - - - - - - - - - 
6 6 

6022107 เครือข่ายชุมชน กระบวนการ
กลุ่มและการสื่อสาร 

2 2 - - - - - - - - - - - - - 
5 5 

6022109 การบริหารความขัดแย้งใน
ชุมชน 

- 2 2 - - - - - - - - - - - - 
5 4 

6022115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางวัฒนธรรม 

- 2 2 - - - - - - - - - - - - 
5 4 

6022126 การสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิตและงาน 1 

- 2 2 - - - - - - - - - - - - 
5 4 

6022104 การจัดการธุรกิจ 2 3 - - - - - - - - - - - - - 5 5 

6022106 สัมมนาเกษตรยั่งยืน 5 - - - - - - - - - - - - - - 5 5 

6022108 การท าแผนแมบ่ทชุมชน 5 - - - - - - - - - - - - - - 5 5 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา 

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

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

6022125 ทฤษฎีการพัฒนา 3 2 - - - - - - - - - - - - - 5 5 

6022107 เครือข่ายชุมชน กระบวนการ
กลุ่มและการสื่อสาร 

3 1 2 - - - - - - - - - - - - 
10 6 

6022109 การบริหารความขัดแย้งใน
ชุมชน 

1 2 - 3 - - - - - - - - - - - 
10 6 

6022115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางวัฒนธรรม 

1 - 2 - 2 - - 1 - - - - - - - 
10 5 

6022108 การท าแผนแมบ่ทชุมชน 2 - 3 - - - - - - - - - - - - 7 5 

6022112 เกษตรกรรมยั่งยืน 3 2 1 - - - - - - - - - - - - 8 6 

6022125 ทฤษฎีการพัฒนา 2 3 - - - - - - - - - - - - - 7 5 

 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - - 

 

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 
รายวิชา ภาคการศึกษา 

- - 

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน  
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ  

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน  
รหัสวิชา/ชื่อ

รายวิชา /ภาค
การศึกษา/

ค าอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 

- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 
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6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    
    

 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

ตัวอย่าง : การประเมินคณุธรรม จริยธรรม 
ควรสอด แทรกในวิชาให้เห็นถึงผลกระทบจาก
การท าผิดคุณธรรม โดยยก กรณีศกึษาและให้
มีการแสดงความเห็นกลุ่มย่อย 

ตัวอย่าง : มีการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอก ที่ได้มปีระสบการณ์ในการไดร้ับ
ผลกระทบจากการขาดจริยธรรมใน
วิชาชีพมาให้ความรู ้

ความรู้ 
 

ตัวอย่าง : ควรมีการทดสอบความรู้เป็นระยะ
ไม่ใช่เพียงการสอบกลางภาคและปลายภาค 
และเพิ่มการทดสอบแบบอ่ืน เช่น จากการฝึก
ท างานเป็นกลุ่มที่มอบหมาย 

ตัวอย่าง : จัดให้มีข้อก าหนดในการวัดผล
ความรู้นอกเหนือจากการสอบที่
หลากหลาย ในทุกวิชา 

ทักษะทางปัญญา 
 

ตัวอย่าง : ควรมีการให้นักศึกษา ศึกษาบาง
หัวข้อบางวิชาเรียน และมาสอนเพื่อนๆ ใน
ห้อง  

ตัวอย่าง : เตรียมแผนฝึกให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 
 

ตัวอย่าง : มีการสลับต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มใน
การน าเสนองาน เพื่อความเท่าเทยีมในความ
รับผิดชอบในงาน 

ตัวอย่าง : มีการวางแผนให้นักศึกษาส่ง
รายชื่อ ท่ีมีการสลับต าแหน่งหน้าที่ใน
กลุ่ม และรายงานผลการประชุมท างาน
กลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตัวอย่าง : ควรเพิ่มโจทย์ที่มีการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขมากข้ึน และใช้การส่งงานผา่น E-Mail 

ตัวอย่าง : หาโจทย์ท่ีมีการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขเตรียมไวส้ าหรับการสอนครัง้ต่อไป 

 
8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

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

สอน วิธีการสอน การประเมินผล รวมถึงแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม 
 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
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 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ   
ไม่มี 

 
9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 5 -  
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
       หลักสูตรสาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร
และรายวิชาในหลักสูตร จากคู่มือระบบตามตัวบ่งชี้ ของคณะ ดังนี้ 
       หลักสูตรสาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการออกแบบหลักสูตรโดยมีการ
ด าเนินการออกส ารวจความต้องการของผู้ใช้หลักสูตรตามความต้องการของตลาดเกณฑ์การจัดท า
หลักสูตรการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร เชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรน าเสนอสภาวิชาการ
เห็นชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เสนอ สกอ. เผยแพร่ซึ่งหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ
หลักสูตรโดยน าหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาที่
ก าหนดในรายวิชาครบถ้วน การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร ตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

    หลักสูตรที่ใช้เป็นหลักสูตรปรับปรุง ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังต่อไปนี้     
       1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถที่ได้มาตรฐานและน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ  
       2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่น ของประเทศ และของโลก 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
       3. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถน าวิทยาการและแนวคิดใหม่ๆ เสริมสร้างความก้าวหน้า ทางวิชาการ
ด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มีลักษณะบูรณาการ และเชื่อมโยงสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีพลัง และมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
       4. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ และ
เป็นคนดีอยูใ่นสังคม/ชุมชนได้อย่างมีความสุข 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
จากการน าแผนและระบบกลไกของการออกแบบหลักสูตร พบว่า การน าหลักสูตรมาด าเนินการ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯจะต้องมีการวางแผนการเรียนให้กับนักศึกษาตลอดหลักสูตร โดยเฉพาะในส่วนของ
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รายวิชาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะในส่วนของวิชาเลือกเสรี เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาวิชาที่มีความน่าสนใจ 
ทันสมัย แต่ยังคงมีความสอดคล้องกับวิชาหลัก และสามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

           อีกทั้งหลักสูตรต้องให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของสังคมเพ่ือน าไปสู่
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการท างานได้จริง 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
       อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้มาประชุมเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า
การวางแผนการเรียนทั้งระบบ จะท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมองภาพรวมของแผนการเรียน และ
เสริมสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรต้องการได้ชัดเจนขึ้น ส่งผลให้ได้บัณฑิตตรงตามที่
สถานประกอบการ ต้องการ และจากการที่หลักสูตรได้ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาปรับปรุงสาระของ
รายวิชาในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความทันสมัยในสาระวิชา ช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับ
ผู้เรียน 

       ผลจากการนิทศนักศึกษาฝึกสบการณ์วิชาชีพ ในปีที่ผ่านมา ได้รับข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
ภายนอก พบว่า หน่วยงานมีความต้องการนักศึกษาที่มีทักษะที่พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านทักษะ
เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์ในส านักงาน และทักษะอ่ืนๆ ที่จ าเป็น จึงเสนอให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกท่านด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน 1 
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 - ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม และการปรับตัวเพ่ือก้าวเข้าสู่การท างาน 
 - การพัฒนาบุคลิกภาพ  
 - ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ 
 - การเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งงาน 
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

          - ศึกษาปัญหาพิเศษ  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
        จากการประเมินผลระบบและกลไก อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้น าเสนอให้คณะมีการรวบรวม
ข้อมูลจากการบริหารหลักสูตรเพ่ือน าไปใช้ในการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ สรุปปัญหาและหาวิธี
ปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรของสาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิใน
วงรอบต่อไป 

         อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกท่าน ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตและงาน 1 ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
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 - ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม และการปรับตัวเพ่ือก้าวเข้าสู่การท างาน 
 - การพัฒนาบุคลิกภาพ  
 - ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ 
 - การเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งงาน 
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

           - ศึกษาปัญหาพิเศษ  
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
       ในการด าเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรได้มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกร่วมทั้งมหาวิทยาลัย
ราชภัฎชัยภูมิ ตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2562 ได้มี
การใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 ซึ่งเป็นการปรับปรุงมาจากหลักสูตร 2555 โดยมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยในประเด็นต่อไปนี้ การพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องเน้น
ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน 

       หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่โดยได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
       1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ส ารวจความต้องการตามแผนของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรด าเนินการส ารวจความต้องการในการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของประชาชนทั่วไป 

       2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ น าผลจากการส ารวจรวบรวมเพ่ือด าเนินการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชา 

       3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงรวบรวมข้อมูลความต้องการของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือ
ใช้ประกอบการวิพากษ์หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาปรับแก้ตามข้อเสนอของกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร 
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       4. คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะฯรับทราบถึงการปรับปรุงหลักสูตรและน าหลักสูตรฉบับ
สมบูรณ์ ตามแบบ มคอ.2 เสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย เพ่ือขอความเห็นชอบในการปรับปรุง
หลักสูตรและขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ    
          1. กองบริการการศึกษา รวบรวมหลักสูตรน าเสนอต่อ สกอ.เพ่ือรับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร 

        2. เมื่อกระบวนการออกแบบหลักสูตรเสร็จสิ้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่ในการพัฒนา
หลักสูตรได้ร่วมกันวิพากษ์ข้อสรุปในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งตอ่ไป 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
        อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมเพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดย
มีการวางรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้จนครบหลักสูตร 4 ปี และดูแนวโน้มความก้าวหน้าในการ
พัฒนาชุมชน ผลปรากฏว่ามีการจัดท าแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละชั้นปีครบตาม
หลักสูตร และจากการยกระดับความร่วมมือในกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งส่งผลให้มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาสากล ทางสาขาจึงพิจารณาให้เพ่ิมรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวัฒนธรรม ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมด้านภาอังกฤษควบคู่ไปกับความรู้ในสาขา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
       อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้มาประชุมเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก ได้เพ่ิม
รายวิชาภาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมเติมในร่างหลักสูตรปรับปรุง 
2560  และในปีการศึกษา 2562 ได้ใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 เพ่ือให้เกิดความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
และได้เพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (เลือกเรียน) ให้เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
ทางด้านภาษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความเป็นสากลมากยิ่งข้ึน 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากการประเมินระบบและกลไก อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จึงได้น าเสนอให้คณะ ปรับระบบและกลไก
โดยให้เร่งรัดโครงการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.1-1 ระบบการออกแบบหลักสูตร 
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5.1-2 เล่ม มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

5.1-3 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 3/2562 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

4 ระดับ 4 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การก าหนดผู้สอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
        หลักสูตรสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีระบบและกลไกในการก าหนดผู้สอน และการ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 จากคู่มือระบบตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
       1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา และจัดเป็นตาราง
เรียนประจ าภาคการศึกษา 

         2. น าส่งตารางเรียนให้ฝ่ายวิชาการคณะ ฯ เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ 
พิจารณาเห็นชอบ การจัดตารางเรียนของแต่ละสาขาวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

       3. แจ้งตารางเรียนให้ผู้สอนได้ทราบรายวิชาที่สอนในระบบ และอาจารย์ประจ าวิชาจัดท า มคอ. 3 
และ มคอ. 5 ในรายวิชาที่ตนเองสอน 

       4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาก าหนดปฏิทิน การติดตามการส่ง มคอ.3 และ มคอ. 
5 ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาของแต่ละภาคการศึกษา 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
       อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะด าเนินการก าหนดผู้สอนตามระบบและกลไกการวางระบบ
ผู้สอนโดยตรวจสอบประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน ก าหนดเกณฑ์การจัดระบบผู้สอน 
ด าเนินการจัดผู้สอน ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท า มคอ.3-6 จัดระบบการก ากับติดตามในการจัดท า 
มคอ. 3-6 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน รายงานผลการประเมิน และน าผลการประเมินมาใช้
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เพ่ือพัฒนาระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีการจัดอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาได้ตรงตามวุฒิและความเชี่ยวชาญ และอาจารย์ผู้สอนได้จัดท า มคอ.3-6 เป็นไปตามเกณฑ์
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
        การประชุมเพ่ือการวางแผนในการพิจารณาก าหนดผู้สอน โดยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ คือ มีการ
แจ้งเวียนเพ่ือสอบถามความประสงค์ในการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา น ารายงานความ
ประสงค์ความต้องสอนมาพิจารณา โดยดูถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ของอาจารย์แต่ละ
ท่านว่ามีความเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชานั้นหรือไม่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดคณาจารย์สอนตาม
รายวิชาในหลักสูตร น าผลการประชุมของอาจารย์ระจ าหลักสูตรไปน าเสนอต่อคณะเพ่ือน าแจ้งสถาบัน ฯ 
ในการออกค าสั่งสอนต่อไปเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาก็จะน าผลการประเมินคณาจารย์มาพิจารณาร่วมกับการ
วางแผนอาจารย์ผู้สอนในครั้งต่อไปมีการก าหนดผู้สอนตามรายวิชาได้ตรงกับคุณวุฒิ  ความรู้ 
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนและมีการขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์คณะอ่ืนมาสอนในบางรายวิชา
อีกด้วย 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมพิจารณาความสอดคล้อง ของการปรับปรุงแผนการ
สอน ให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และตัว
ผู้เรียน  
        มีการประเมินความพึงพอใจในรายวิชาที่อาจารย์สอนและมีการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษามีในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
        อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้มาประชุมเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า 
การก าหนดผู้สอน ได้มีการด าเนินการตามขั้นตอน และได้มีการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนมีการพิจารณา
ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเป็นหลัก จึงท าให้ทั้งผู้สอนและนักศึกษามีความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอน แต่ในบางรายวิชานักศึกษาเสนอให้มีการจัดทัศนศึกษา และจัดกิจกรรม
โครงการนอกสถานที่ เพ่ือให้มีโอกาสได้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง 
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
        จากการประเมินระบบและกลไก อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จึงเสนอทางคณะ เพื่อจัดโครงการสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอาสาพัฒนาชุมชน บ้านเสี้ยวน้อย อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในชุมชน เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนบ้านเสี้ยว
น้อย และเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์นอกห้องเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
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การบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชน ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริงและจากปราชญ์
ชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างทัศนคติที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจต่อการท างานเพ่ือชุมชน 

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

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
        อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะด าเนินการก าหนดผู้สอนตามระบบและกลไกการวางระบบ
ผู้สอนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน ก าหนด
เกณฑ์การจัดระบบผู้สอน ด าเนินการจัดผู้สอน ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท า มคอ.3-4 จัดท าระบบการ
ก ากับติดตามในการจัดท า มคอ.3-4 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน รายงานผลการประเมิน 
และการน าผลการประเมินมาใช้เพ่ือพัฒนาระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง ในปี
การศึกษา 2562 มีการจัดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาได้ตรงตามวุฒิ และความเชี่ยวชาญ และอาจารย์ผู้สอน
ได้จัดท า มคอ.3-4 เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
        มีการประชุมวางแผนในการพิจารณาก าหนดผู้สอน โดยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ คือมีการแจ้งเวียน
เพ่ือสอบถามความประสงค์ในการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา น ารายงานความประสงค์
ความต้องการสอนมาพิจารณา โดยดูถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ของอาจารย์แต่ละท่านว่า
มีความเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชานั้นหรือไม่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดคณาจารย์สอนตามรายวิชาใน
หลักสูตร  น าผลการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไปน าเสนอตามรายวิชาในหลักสูตรไปน าเสนอ
ต่อคณะเพ่ือน าแจ้งสถาบันฯ ในการออกค าสั่งสอนต่อไปเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาก็จะน าผลการประเมิน
คณาจารย์มาพิจารณาร่วมกับการวางแผนอาจารย์ผู้สอนในครั้งต่อไปการก าหนดผู้สอนตามรายวิชาได้ตรง
กับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนและมีการขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์คณะอื่นมา
สอนในบางวิชาอีกด้วย 

       มีการประเมินความพึงพอใจในรายวิชาที่อาจารย์สอนและมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
มีในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ การวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

       หลักสูตร มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี ้
        1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดรายวิชาที่มีการบูรณา
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การ อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 และ ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

        2. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย/การบริการวิชาการ/การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       3. อาจารย์ผู้สอนสรุปผลส าเร็จในการบูรณาการ และจัดท า มคอ.5 และมคอ.6 

       การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรได้มีการก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่
ปรากฎใน มคอ.3 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การฝึกปฏิบัติ อภิปรายกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การเรียนรู้นอกสถานที่ การฝึกงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น และต้องมีการบูรณาการ
การเรยีนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
            อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนออาจารย์ผู้สอนให้บูรณาการเรียนการสอนโดยเน้นการการบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ในการบูรณาการกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอาสาพัฒนาชุมชน และบูรณาการกับการเรียนการสอนเพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือแสดงออกถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
      อีกทั้งยังได้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในรายวิชาสัมมนาเกษตรยั่งยืน โดยให้
นักศึกษาเรียนรู้ โดยการน ากระบวนการระเบียบวิธีวิจัย และน ามาบูรณาการกับการศึกษาชุมชน สู่การ
แก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งพบว่าผลที่เกิดกับนักศึกษา คือ นักศึกษาเข้าใจถึงการแก้ไขปัญหาใน
ชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย อีกทั้งนักศึกษายังได้ฝึกประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูล 

       และในรายวิชาที่มีการบูรณาการ จะมีการสรุปผลการบูรณาการตาม มคอ. 3 และรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการสาขาวิชา เพ่ือรับทราบและทบทวนผลการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะการบูร
ณาการกับรายวิชาสอนต่อไป 

       จากผลการบูรณาการดังกล่าว จะส่งผลให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง 
ส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของตนเอง และยังเป็นการปลูกฝังประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกับชุมชน และการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในชุมชนต่อไป  

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
        ในการประเมินกระบวนการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการน าผลการด าเนินงานมาประชุม 
พบว่า ในกระบวนการประชุมเพ่ือคิดวิธีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร กับการวิจัย 
การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ยังต้องอาศัยแนวคิดที่หลากหลาย
แนวทางมากขึ้น เช่น การบูรณาการกับงานวิจัย อาจจะต้องให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมจัดท าโครงงานวิจัย
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ร่วมกับอาจารย์ 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
        จากการประเมินระบบและกลไก อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้ข้อสรุป และแจ้งอาจารย์ผู้สอนแจ้ง
ก าหนดให้นักศึกษาจัดท าโครงงานวิจัยร่วมกันกับอาจารย์เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่มีเนื้อหา ถูกต้อง แม่นย า 
มีความลุ่มลึก และมีคุณค่าทางการวิจัย และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการน าผลที่ได้จากการวิจัยสู่
การพัฒนาการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ ต่อไป 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.2-1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูร ครั้งท่ี 3/2562 
5.2-2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูร ครั้งท่ี 4/2562 
5.2-3 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งท่ี 2/2563 

5.2-4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน ประจ าปีการศึกษา 2562 

5.2-5 มคอ.3 วิชาทฤษฎีการพัฒนา และวิชาการท าแผนแม่บทชุมชน 

5.2-6 มคอ.5 วิชาทฤษฎีการพัฒนา และวิชาการท าแผนแม่บทชุมชน 

5.2-7 มคอ.5 วิชาสัมมนาเกษตรยั่งยืน 

5.2-8 รายงานโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอาสาพัฒนาชุมชน บ้านเสี้ยวน้อย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

4 ระดับ 4 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
       หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานการประเมินผู้ เรียนตามระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยเริ่มจากการก าหนดรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ผู้สอนก าหนดแผน
ในการประเมินผู้เรียนใน (มคอ.3, มคอ.4) ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบ
คุณภาพของ มคอ.3, มคอ.4 ผู้สอนด าเนินการประเมินตามแผนที่ก าหนดแจ้งผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน
ให้ผู้เรียนรับทราบ รายงานผลการประเมินการเรียน (เกรด) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการตรวจสอบผล
การเรียนผู้สอนรายงานผลการด าเนินรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม มคอ.3 และอาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในปี 2562 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
       อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ที่ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.5 ของรายวิชาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.2 

        ในการตรวจสอบพบว่าในทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และมีการประเมินครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เช่น มีการประเมินการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบในการท างานส่งผู้สอน แบบทดสอบแบบ
ปรนัย และอัตนัย การประเมินชิ้นงาน การสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุก
รายวิชามีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผู้เรียนเป็นไปตาม มคอ.3 และมีการรายงาน
ผลการด าเนินงานรายวิชา มคอ.5 ที่สอดคล้องกับ มคอ.2 และเป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
        ในการประเมินกระบวนการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้พิจารณาระบบกลไกการประเมินผล
การเรียนรู้พบว่า การตรวจสอบการประเมินผลในรายวิชาต่างต้องพิจารณาทั้ง มคอ.2 และ มคอ.3 และ 
มคอ.5 ร่วมกันในการประเมินผลการเรียนรู้แต่เครื่องมือในการประเมินผลในด้านคุณธรรมจริยธรรมยังไม่
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เป็นมาตรฐานเดียวกันจึงควรสร้างหรือจัดท าเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
เพ่ือให้อาจารย์ได้น าไปใช้ได้เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
        จากการประเมินระบบและกลไก อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงได้ ด าเนินการจัดท าเครื่องมือประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาโดยอ้างอิงจากกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

      มีคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือด าเนินการเรื่องทวนสอบ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานการประเมินผู้เรียนตามระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ โดยเริ่มจากการก าหนดรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ผู้สอนก าหนดแผนในการ
ประเมินผู้เรียนใน (มคอ.3) ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบคุณภาพของ มคอ.
3 ผู้สอนด าเนินการประเมินตามแผนที่ก าหนด แจ้งผลการเรียนระหว่างเรียนให้ผู้เรียนรับทราบ รายงาน
ผลการประเมินการเรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตรวจสอบผลการเรียนผู้สอน รายงานผลการด าเนิน
รายวิชา (มคอ.5) และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม มคอ.3 รวมถึงจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในปีการศึกษา 2562 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
       หลักสูตรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) โดยมีการประชุมวางแผน ก ากับ ติดตามเพ่ือตรวจสอบการจัดท า มคอ.5 ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ คือ มีการให้อาจารย์ผู้สอนจัดส่ง มคอ.3 ในภาคการศึกษาที่ 1 ภายใน 10 
มิถุนายน 2562 และส่ง มคอ.5 ภายใน 30 พฤศจิกายน 2562 ภาคการศึกษาที่ 2 ภายใน 1 พฤศจิกายน 
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2562 และส่ง มคอ.5 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 

       จากการด าเนินการติดตามของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ พบว่า มีการส่ง มคอ.5 ไม่ครบ  สาขาวิชา
จึงมีการติดตามทวงถามและเร่งรัดการส่ง มคอ.5 ส าหรับ มคอ.5 ที่ส่งมานั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด าเนินการท า มคอ.7 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจากการตรวจสอบโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร พบว่า ในการเขียนรายงาน  มคอ.5 ของอาจารย์ยังไม่สมบูรณ์นัก โดยเฉพาะเนื้อหาในเรื่องของ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ซึ่งอาจารย์หลายท่านยังไม่เข้าใจในแนวทางการด าเนินการและการ
เขียนรายงาน 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
       การประเมินกระบวนการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมพิจารณาระบบกลไก พบว่า 

อาจารย์ผู้สอนบางท่านยังขาดประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในการเขียน มคอ.5 ในส่วนของการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา จึงควรมีการอบรมหรือท าคู่มือเพ่ือให้ความรู้ 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
        ส าหรับ มคอ. ของรายวิชาที่จัดท ายังไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ให้อาจารย์ประจ าวิชาแก้ไข และส่งกลับ
คณะ และในรายวิชาที่ถูกต้องได้น าต้นฉบับเก็บรวบรวมไว้ที่ส านักงานและเป็นข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตรฯ (มคอ.7) 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
 

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

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
       หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานการประเมินผู้ เรียนตามระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  โดยเริ่มจากการก าหนดรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ผู้สอนก าหนด
แผนในการประเมินผู้ เรียนใน (มคอ.3) ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบ
คุณภาพของ มคอ.3 ผู้สอนด าเนินการประเมินตามแผนที่ก าหนดแจ้งผลการเรียนระหว่างเรียนให้ผู้เรียน
รับทราบ รายงานผลกระประเมินการเรียน (เกรด) และอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีการตรวจสอบผลการ
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เรียนผู้สอนรายงานผลการด าเนินรายวิชา (มคอ.5) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม มคอ.3 และอาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ในปีการศึกษา 2562 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
       หลักสูตรฯ ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) โดยมีการประชุมวางแผน ก ากับ ติดตามเพ่ือตรวจสอบการจัดท า มคอ.5 ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ คือ มีการให้อาจารย์ผู้สอนจัดส่ง มคอ.5 ในภาคการศึกษาที่ 1 ภายในวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2562 ภาคการศึกษาท่ี 2 ส่ง มคอ.5 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 

       จากการด าเนินการติดตามของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ พบว่า มีการส่ง มคอ.5 ไม่ครบ หลักสูตรฯ 
จึงมีการติดตามทวงถามและเร่งรัดการส่ง มคอ.5 ส าหรับ มคอ.5 ที่ส่งมานั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด าเนินการท า มคอ.7 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจากการตรวจสอบโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ พบว่า ในการเขียนรายงาน มคอ.5 ของอาจารย์ยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะเนื้อหาในเรื่องของ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ซึ่งอาจารย์หลายท่านยังไม่เข้าใจในแนวทางการด าเนินการและการ
เขียนรายงาน 
 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
       การประเมินกระบวนการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมพิจารณาระบบกลไก พบว่า 

อาจารย์ผู้สอนบางท่านยังขาดประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในการเขียน มคอ.5 ในส่วนของการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา จึงควรมีการอบรม หรือท าคู่มือเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการเขียน

รายงานในส่วนดังกล่าว 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
       จากการประเมินระบบและกลไก อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จึงได้น าเสนอคณะ จัดท าโครงการ
อบรมการเขียนรายงาน มคอ.5 ให้กับอาจารย์ในคณะ และจัดท าคู่มือการด าเนินการจัดท ารายงาน มคอ.
5 ควบคู่กันไป 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.3-1 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูร ครั้งท่ี 3/2562, 4/2562, 2/2563 
5.3-2 รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน 4 ระดับ 4 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผลการด าเนนิงาน  

ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ ์

เอกสารหลักฐานประกอบ เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่างนอ้ยปี
การศึกษาละสองครั้ง ซ่ึงจัดประชุมก่อนเปิดภาค
เรียน 1 สัปดาห ์และก่อนปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ 
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้ารว่มประชุม 
อย่างน้อยร้อยละ 80 และมกีารบันทึกการประชุม
ทุกครั้ง 

   5.4.1.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
หลักสูตร 
 

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

มีรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

        1) มคอ.1   
     2) มคอ.2   
  

(3) มีรายละเอยีดของ
รายวิชา และรายละเอยีด
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4  อยา่งน้อยกอ่นการ
เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดของ
กระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกกระบวนวิชา พร้อมทั้ง มีการ
ก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนในหลกัสตูรด าเนิน 
การส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ให้เป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลา 

   5.4.3.1 แ บ บ ส รุ ป ก า ร ส่ ง
รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.
3, 4)  
 
 
 

(4) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
กระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา 

   5.4.4.1 รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.
5, 6)  
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ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ ์

เอกสารหลักฐานประกอบ เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

พร้อมทั้งมีการก ากับติดตามให้อาจารยผ์ู้สอนใน
หลักสูตรด าเนินการส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ให้
เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 

 
 

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

มี มคอ.7  
 

   5.4.5.1 มคอ.7 
 
 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) ร้อยละ 25 ของกระบวนวชิาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา  

   5.4.6.1 สรุปการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรอืการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

มีผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว 
 

   5.4.7.1 มคอ.7 ปี 2561  
5.4.7.2  มคอ.7 ปี 2562  
  

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทกุ
คน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม ่
 

     

(9)  อาจารย์ประจ าทกุคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยา่งน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
โดยส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
ร่วมกับหนว่ยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย 

   5.4.9.1 รายงานการเขา้รับ
การประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน  

(10) จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ต่อป ี

ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน      

(11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดทา้ย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5.1จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร = 4.44 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

   5.4.11.1 ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
 

(12) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ (เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.51   

   5.4.12.1 รายงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ ์

เอกสารหลักฐานประกอบ เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก 

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.00 
 

   - ได้คะแนนเท่ากับ 4.70  
 

 

 วิธีการค านวณ 
(1)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการไดจ้ริง 
= 10 

(2)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 25...... 

= 10 

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

= 100 % 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  5 คะแนน บรรล ุ

 
 
 

หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสตูร งบประมาณไม่เพียงพอ 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ไม่สามารถด าเนินการโครงการใหบ้รรลตุามวตัถุประสงค์ของตัวช้ีวัดได้ 
 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

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

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
       1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันประชุมวางแผน วิเคราะห์ จัดล าดับความต้องการการพัฒนาให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม และการจัดหาอุปกรณ์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือจัดท าแผนงบประมาณ และเสนอ
ความต้องการในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรเสนอไปยังงานนโยบายและแผนของคณะ 
      2. นักศึกษาเสนอความต้องการและความจ าเป็นต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
หลักสูตรระบบการด าเนินของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันประชุมวางแผน วิเคราะห์ จัดล าดับความต้องการการพัฒนาให้เกิดผล
เป็นรูปประธรรม และการจัดหาอุปกรณ์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือจัดท าแผนงบประมาณ และเสนอ
ความต้องการในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรเสนอไปยังงานนโยบายและแผนของคณะ  
2. นักศึกษาเสนอความต้องการและความจ าเป็นต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ
หลักสูตร 
3. เสนอแผนความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เมื่อมีการส ารวจจากกองนโยบายและแผนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มายังคณะรัฐศาสตร์   
4. คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาแผนของทุกหลักสูตรก่อนน าไปจัดท าแผนของคณะส่งไปยังกอง
นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรงบประมาณต่อไป 
 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
1. เมื่อหลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้มีการก ากับ ดูแล การใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การตรวจสอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และให้นักศึกษาร่วม
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยร่วมกันคิด



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 72 

ระบบและกลไก ผ่านการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร ตลอดจนการจัดท า มคอ.2 ที่ระบุหัวข้อการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ เช่น จัดท าแผนงบประมาณหรือสิ่งสนับการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอนของสาขารัฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์ 

2. กรรมการประจ าหลักสูตรได้ร่วมประชุมกันทุกปีตามแผนปฏิบัติการของหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาความ
จ าเป็นของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องเสนอเพ่ือจัดหาจากการประเมินของอาจารย์ และนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 พบว่า การประเมินอยู่ในเกณฑ์สิ่งสนับสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2562 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
กรรมการประจ าหลักสูตรได้ร่วมประชุมกันทุกปีตามแผนปฏิบัติ เพ่ือพิจารณาความจ าเป็นของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่ พบว่า การประเมินอยู่ในเกณฑ์สิ่งสนับสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2562 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
1. ด้านอุปกรณ์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
        1. โสตอุปกรณ์ ประจ าห้องเรียน ห้องท างาน ห้องประชุมสัมมนา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ มี
จ านวนเพียงพอ โดยคณะได้ติดตั้งอุปกรณ์โสต คอมพิวเตอร์ ประจ าห้องเรียนและห้องสัมมนา 
        2. วัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุส านักงาน  
2. ด้านฐานข้อมูล 
         1. ฐานข้อมูลห้องสมุด ระบบบุคลากร ฐานข้อมูลของนักศึกษาจะใช้ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย 
         2. ฐานข้อมูลทางเฟสและไลน์ 
         3. การสอนผ่านระบบออนไลน์ในห่วงโควิด 2019 
 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ส าหรับการด าเนินงานตามระบบการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
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เรียนรู้นั้น ในปี 2562 ได้ด าเนินการดังนี้ 
         หลักสูตรประชุมคณะกรรมการสาขาวิชารัฐศาสตร์ เพ่ือพิจารณาความจ าเป็นในสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ควรมีโดยที่ประชุมพิจารณาจากความต้องการของนักศึกษาจากการสอบถามพูดคุย โดยที่ประชุม
เสนอแนวคิดว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอน คือ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ไว้เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ค้นหาข้อมูลความรู้ เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 โดยสาขาวิชาได้น าเสนอต่อคณะรัฐศาสตร์ด าเนินการเขียนแผนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่อไป ซึ่งคณะรัฐศาสตร์ได้จัดซื้อเป็นที่เรียบร้อยในปีการศึกษา 2561 เพ่ือใช้
เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย โดยปัจจุบันได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบ
อินเตอร์เน็ตซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ส านักงานคณะรัฐศาสตร์ และมีการช่วยกันตรวจสอบเพ่ือพร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
1. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
2. หลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลใน
การด าเนินการ แสวงหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
หลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมประชุมในระดับคณะ เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนา 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ห้องปฏิบัติการหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนในวิชาเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพ ได้ใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนห้องคอมพิวเตอร์ของคณะรัฐศาสตร์ 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯ มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีการส ารวจครุภัณฑ์เพ่ือ
ประเมินความเพียงพอและคุณภาพในการใช้งาน ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
1. ห้องเรียน (ใช้ร่วมกับทุกสาขาในคณะรัฐศาสตร์) ซึ่งห้องเรียนทุกห้อง เป็นห้องปรับอากาศ มีอุปกรณ์ 
เช่น เครื่องฉาย visualizer เครื่องขยายเสียง 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ (ใช้ร่วมกับทุกสาขาในคณะรัฐศาสตร์) โดยมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จ านวน 15 
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เครื่อง 
3. ห้องประชุมสโมสรนักศึกษาจ านวน 1 ห้อง 
4. ห้องสมุดประจ าคณะรัฐศาสตร์ มีหนังสือ ต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนประมาณ 500 
รายการ 
5. สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ WiFi 
6. ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
       1. ทางมหาวิทยาลัยได้จัดภูมิทัศน์ให้มีสถานที่ สวนหย่อม พักผ่อน ตกแต่งสวยงาม สะอาด 
       2. ตึกส านักงานและอาคารเรียนของคณะรัฐศาสตร์และอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย 
       3.ห้องประชุมปู่ด้วง-ย่าดี ของคณะรัฐศาสตร์ 
       5.ห้องประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
       6. การรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด 
       7. บริการด้านความปลอดภัย 
       8. บริการด้านอาหารของมหาวิทยาลัย 
       9. จัดให้มีร้านบริการถ่ายเอกสารภายในมหาวิทยาลัย 
      10. ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ 
      11. ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา 
      12. ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
      13. ห้องคอมพิวเตอร์คระรัฐศาสตร์ 
      14. สถานที่ท างานของอาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ 
      15. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในสาขารัฐศาสตร์ 
      16. ห้องเรียนระบบสื่อสารที่ทันสมัย มีโปรเจ็ตเตอร์และสื่อในการเรียนการสอน 
      17. จัดให้มีหอพักนักศึกษา 
      18. สถานที่อ่านหนังสือและพักผ่อนส าหรับนักศึกษา 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

  

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการส ารวจความต้องการของนักศึกษา ความต้องการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
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     - การเตรียมการ  
     - การจัดท าแผน ระบบและกลไก ส ารวจความต้องการของนักศึกษา 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
การจัดท าแผนงบประมาณหรือสิ่งสนับการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนของสาขารัฐศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 
      1. ด้านอุปกรณ์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
      2. วัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุส านักงาน 
      3. ด้านฐานข้อมูล 
      4. ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ทางสาขารัฐศาสตร์จัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้  ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ไปด าเนินการปรับปรุง 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
1. จ านวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน 
2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน 
3. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
      1. จ านวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน 
      2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน 
      3. สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
     4. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม  ( เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเท
อากาศ)  
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     5. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม ( เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น) 
     6. ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 
     7. อาคาร ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจ านวนเพียงพอ 
     8. ห้องพยาบาลมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน 
     9. อาคาร/สถานที่ ในการท ากิจกรรมและการออกก าลังกายมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
    10. สภาพแวดล้อมภายในห้องน้ า/ห้องสุขาโดยรวม ( เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ) 
    11. สภาพแวดล้อมโรงอาหารโดยรวม ( เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ ความหลากหลาย
ของอาหาร) 
    12. สถานที่จอดรถมีความเพียงพอและปลอดภัย 
    13. สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
ด้านการให้บริการด้านวิชาการ   
    14. ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด 
    15. ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด 
    16. ความทันสมัยของสื่ออุปกรณ์ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องสื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    17. การให้ค าแนะน า/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
    18. การให้บริการทางวิชาการ/การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียน 
    19. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของคณะฯ/สาขาโดยรวม 
    20.  การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องสื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    21. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของส านักงานส่งเสริมและงานทะเบียน 
    22. การให้บริการของเจ้าหน้าที่การเงิน 
    23. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของกองพัฒนานักศึกษา 
    24. การให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการเก่ียวกับการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา/ทุนการศึกษา 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
6.1-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารยต์่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1-2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูร ครั้งท่ี 2/2562 และ ครั้งท่ี 2/2563 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4 ระดับ 4 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ

 
 
 


