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รายงานผลการด าเนินการ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :   คณะรัฐศาสตร์ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.  หลักสูตร 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
 Bachelor of Public Administration Program in Local Administration  
๒.  ระดับคุณวุฒิ :  ปริญญาตรี   
๓.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  :  CLB 3 
๔.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

๔.๑  เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔.๒  เวลาที่เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้  :  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
๔.๓  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร 

                ในการประชุมครั้งที่  [คลิกพิมพ์] /[คลิกพิมพ์]  เมื่อวันที่  [คลิกพิมพ์]  
๔.๔  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๔.๕  ส านักงานการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่  - 

๔.๖  องค์กรวิชาชีพ  - รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่   - (ถ้ามี) 
๕.  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  :   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
 ๕.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 
 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ นางสางวิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์  ประธานหลักสูตร 
๒ นายวันชัย ทิพย์ชัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ นางบุญทิวา พ่วงกลัด อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 



 ๕.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  □  เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 
  /□  มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อดังนี้ 
 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ นางสางวิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์  ประธานหลักสูตร 
๒ นายวันชัย ทิพย์ชัย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ นางบุญทิวา พ่วงกลัด อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   □ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- ในการประชุมครั้งที่ ............ เมื่อวันที่ ............................................................ 

/□ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที ่๒   ข้อมูลเชิงสถติิของนักศึกษาและบัณฑิต 

 
๑.  จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
 

ปีการศึกษา 
 

จ านวนตาม
แผนการรับ 

(คน) 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา  
ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๕ 

๒๕๕๗ ๑๐๐ (๕๗/ปี๑) 
๒๔ 

    

๒๕๕๖ ๑๐๐ (๕๖/ปี๑) 
๑๐ 

(๕๗/ปี๒)     

๒๕๕๕ - (๕๕/ปี๑) (๕๖/ปี๒) (๕๗/ปี๓)   
๒๕๕๔ - (๕๔/ปี๑) (๕๕/ปี๒) (๕๖/ปี๓) (๕๗/ปี๔)  
๒๕๕๓ - (๕๔/ปี๑) (๕๔/ปี๒) (๕๕/ปี๓) (๕๖/ปี๔) (๕๗/ปี๕) 

 
๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปีในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แยกตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร 
 

สาเหตุการออกจาก
หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา (คน) 
ชั้นปีที่ ๑ 

(รหัส ๒๕๕๗) 
ชั้นปีที่ ๒ 

(รหัส ๒๕๕๖) 
ชั้นปีที่ ๓ 

(รหัส ๒๕๕๕) 
ชั้นปีที่ ๔ 

(รหัส ๒๕๕๔) 
ชั้นปีที่ ๕ 

(รหัส ๒๕๕๓) 
๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** 

๑. ลาออก           
    ๑.๑ มีปัญหา
สุขภาพ 

          

    ๑.๒ มีปัญหาเรื่อง
การเงิน 

          

    ๑.๓ ย้ายสาขาวิชา           
    ๑.๔ ย้ายคณะ           
    ๑.๕ ไปเรียนท่ี
สถาบันอื่น 

          

    ๑.๔ อื่นๆ           
๒. ประกาศพ้น
สถานภาพนักศึกษา 

๑๐  ๕        

    ๒.๑ ผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

          

    ๒.๒ ไมต่่อทะเบียน ๑๐  ๕        
๓. เสยีชีวิต           
๔. ส าเร็จการศึกษา           
๕. อื่นๆ           

รวม ๑๐  ๕        

 
หมายเหตุ   ๑. * หมายถึง จ านวนที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๒. ** หมายถึง จ านวนรวมสะสมตั้งแต่ปีการศึกษาแรกรับจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 
 
๓. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ ชั้นปีที่ ๓-๔ ชั้นปีที่ ๔-๕ ชั้นปีที่ ๕-๖ 

๒๕๕๗ -     

๒๕๕๖ ๔๐ -    

๒๕๕๕ - - -   

๒๕๕๔ - - - -  

๒๕๕๓ - - - - - 
 
หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาที่ใช้ค านวณอัตราการคงอยู่ คือ จ านวนนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 
๑ ของแต่ละปีการศึกษา 
  ตัวอย่างการค านวณ  เช่น 

ร้อยละ  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ ๒   
= ๑๐๐ * ( จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ / จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ )  

 
๔. ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 
ปีการศึกษา

แรกรับ  
จ านวนนักศึกษา
แรกเข้า (คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗ ๒๙     

๒๕๕๖ ๑๐     

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

 
หมายเหตุ   

๑. ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร TQF 
๒. จ านวนนักศึกษาแรกเข้า คือ จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษานั้น 
๓. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด หมายถึง 
 ๓.๑ ระดับปริญญาตรี  ๔ หรือ ๖ ปี ตามหลักสูตรก าหนด 
 ๓.๒ ระดับปริญญาโท  ๒ ปี 
 ๓.๓ ระดับปริญญาเอก  ๓ ปี 
 
 
 



 
 

๕. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
  

๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖   จ านวน  ........................ คน 
 ๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ........................ คน 
 ๓) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ ………………………. 
 ๔) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อุปสมบท   จ านวน  ........................ คน 
 ๕) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  ........................ คน 
 ๖) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ   จ านวน  ........................ คน 

๗) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า   จ านวน ........................ คน 
๖) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน  ........................ คน 

 ๗) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  จ านวน  ........................ คน 
 ๙) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า   จ านวน  ........................ คน 
 ๑๐) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี จ านวน  ........................ คน 
 ๑๑) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ....................... 
  
๖. คุณภาพบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

๖.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน........................ คน 
  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ....................  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

ผลการส ารวจโดยภาพรวมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
๒. ด้านความรู้   
๓. ด้านทักษะทางปัญญา   
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

๖. .............................................   
เฉลี่ยรวม   

 
 
 



 
 

๖.๒ คุณภาพบัณฑิตตามอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 “สร้างสรรค์  สามัคคี  ส านึกดีต่อสังคม”  
 

  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน........................ คน 
  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ....................  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑. สร้างสรรค์   
๒. สามัคคี   
๓. ส านึกดีต่อสังคม   

เฉลี่ยรวม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่๓ นักศึกษา 
 

๓.๑ การรับนักศึกษา 
 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     ตาม มคอ. ๒ หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
     ข้อ ๒ การด าเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
3) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามค าพิพากษาของศาล
ถึงท่ีสุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
4) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
  5) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ตามข้อตกลงร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2.2 บุคคลทั่วไป 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
  2) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญา
ตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  3) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
  4) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
๒. แผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ รับ ๑๐๐ คนตามแผน กระบวนการผ่านการประชุมอาจารย์ประจ า

หลักสูตร/สาขาวิชา การประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจ าคณะ 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินการจากข้อเสนอแนะ การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑                

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และหรือ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗    
- ระยะเวลาการคัดเลือก  
- เกณฑ์หรือวิธีการในการคัดเลือก  
- การก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือก ซึ่งต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องคุณสมบัติของนักศึกษาที่

ก าหนดในหลักสูตร  
-             คัดเลือกโดยวิธการสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
- เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา เพื่อให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา 

สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

-            ใช้การสอบสัมภาษณ์ แบบฟอร์มเดียวกับการรับเข้านักศึกษาภาคปกติ พิจารณาผลการเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ความสามารถในการเข้าศึกษา บุคลิกภาพ ทัศนคติต่อคณะและมหาวิทยาลัย 



- น าเสนอข้อมูล  
- จ านวนผู้สมัคร ๑๑๗ คน 
- จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 
- จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ๑๑๗ คน 
- จ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ๓๕ คน 
- จ านวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ๓๕ คน 
- จ านวนนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มี ๒๔ คน 
- อ่ืนๆ 

๔. รายงานผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
หรือ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

              ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๕. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน 

- การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
- เกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก 
- ระบบในการรับสมัคร  
- การประสานงานระหว่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 
- อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวนผู้เรียนน้อย กระทบต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

๖. ข้อเสนอแนะหรือแผนการด าเนินการปรับปรุงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
- การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
- เกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก 
- ระบบในการรับสมัคร 
- การประสานงานระหว่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 
- อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ชะลอการรับ เตรียมเสนอสภาเพ่ือปิดหลักสูตร เมื่อนักศึกษาในระบบศึกษาจบจนหมด 

๓.๒ การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

๑. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
           ตาม มคอ. ๒ ระบุไว้ใน หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
           ข้อ ๒ การด าเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1) พ้ืนฐานความรู้และทักษะภาษาอังกฤษน้อย 
2) พ้ืนฐานความรู้และทักษะคณิตศาสตร์น้อย 
3) การเรียนรู้และทักษะการสืบค้นน้อย 
4) ขาดทักษะการใช้ห้องสมุด หรือการสืบค้นข้อมูล  
5) ปัญหาการปรับตัวการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา 

๒. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 1) พ้ืนฐานความรู้และทักษะภาษาอังกฤษน้อย 
2) พ้ืนฐานความรู้และทักษะคณิตศาสตร์น้อย 
3) การเรียนรู้และทักษะการสืบค้นน้อย 
4) ขาดทักษะการใช้ห้องสมุด หรือการสืบค้นข้อมูล  
5) ปัญหาการปรับตัวการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา 

๓. รายงานผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 
- จัดโครงการปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษา แนะน าวิธีการเรียนและหลักสูตร แนะน าคณาจารย์ การติดต่อสื่อสาร 

การเข้าพบ การปฏิบัติตนเพื่อให้จบการศึกษา มีเข้าหน้าที่ให้ค าแนะน าขั้นตอนการลงทะเบียน การใช้งาน
ห้องสมุด 

๔. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
-  ไม่รับ 
๕. แผน/กลยุทธ์ที่จะด าเนินการปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปี

การศึกษา ๒๕๕๘ 
- ไม่มี 

 
๓.๓ การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 

๑. ระบบและกลไก แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาที่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยด าเนินการ 
        - คณะกรรมการวิชาการมีการประชุมท าความเข้าใจเรื่องแนวปฏิบัติการเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาและการให้
ค าปรึกษา 
        - ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้หารือ ท าความเข้าใจเรื่องการนัดพบ และช่องทางพูดคุยกับนักศึกษา 
โดยอาจารย์สามารถนัดพบตามวันเวลาที่สะดวก มีแบบฟอร์มการเข้าพบและเนื่องจากเป็นการเรียนในวันเสาร์ 
อาทิตย์ จึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ผ่านทางเฟสบุค โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไลน์ 
อีเมล์ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ แต่กรณีนักศึกษาต้องการพบด่วนให้ติดต่อขอพบประธานหลักสูตร และ
หลักสูตรมีโครงการคลินิค Advisee มุ่งเน้นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสองฝ่าย เพื่อรับฟัง สะท้อนปัญหา
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนและอ่ืนๆ จ านวน 3 ครั้งต่อปี 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา                     
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

      ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีกิจกรรมคลินิค Advisee แล้วหนึ่งครั้ง ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ โดย
อาจารย์ได้จัดห้องเข้าพบนักศึกษาในที่ปรึกษาของตนเอง และมีการท าบันทึกการให้ค าปรึกษาเก็บเป็นหลักฐาน
ไว้ทีตัวอาจารย์แต่ละท่าน 
      หลักสูตรเปิดกลุ่มเฉพาะผ่านเฟสบุคเพื่อเป็นช่องทางฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์เรื่องที่เกี่ยวกับกาเรียน
การสอน ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตร และนักศึกษา มีการสื่อสารกันในกลุ่มอย่างต่อ เนื่อง ข้อดีคือ
รวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์ 
 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
   ความร่วมมือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา (สื่อสาร
กันไม่เข้าใจ) 
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
        ช่องทางการเข้าพบและการนัดพบ การให้ค าแนะน าปรึกษาการเรียน การใช้ชีวิต เพิ่มหลายช่องทางจากอดีต
ที่ต้องพบหน้าอย่างเดียว 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



      ท าตารางเวลานัดพบให้ชัดเจน ก าหนดให้ช่วงเปิดภาค อาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาทุกคนต้องเข้าพบ 
พูดคุย แนะน าและหารือกัน 
 

๓.๔ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 

๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ของหลักสูตรและคณะ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

           อาศัยความร่วมมือจากโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่อาจารย์ในคณะด าเนินการอยู่ 
 
๒. รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      ข้อจ ากัดเรื่องวันเวลาการจัดกิจกรรมติวภาษาอังกฤษ เป็นวันธรรมดา ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรฯนี้ มีข้อจ ากัด
เรื่องการท างานหารายได้ ทั้งงานประจ าและงานพิเศษในวันปกติ ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ต้องเรียนทั้งวัน ท าให้ไม่
สามารถหาเวลาเข้าร่วมโครงการได้ 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
      ข้อจ ากัดเรื่องวันเวลาการจัดกิจกรรมติวภาษาอังกฤษ เป็นวันธรรมดา ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรฯนี้ มีข้อจ ากัด
เรื่องการท างานหารายได้ ทั้งงานประจ าและงานพิเศษในวันปกติ ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ต้องเรียนทั้งวัน ท าให้ไม่
สามารถหาเวลาเข้าร่วมโครงการได้ 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
          นักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะท่ีจัดให้กับนักศึกษาภาคปกติ ด้วยข้อจ ากัดจากด้านบน 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
          จะมีโครงการรองรับเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และไม่
มุ่งเน้นเฉพาะทักษาภาษาอังกฤษเพียงเรื่องเดียว 
 

๓.๕ การคงอยู่ของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-
๒ 

ชั้นปีที่ ๒-
๓ 

ชั้นปีที่ ๓-
๔ 

ชั้นปีที่ ๔-
๕ 

ชั้นปีที่ ๕-
๖ 

๒๕๕๗ -     

๒๕๕๖ ๔๐ -    

๒๕๕๕ - - -   

๒๕๕๔ - - - -  

๒๕๕๓ - - - - - 
  
          เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ ท าให้ต้องเริ่มพิจารณาตั้งต้นที่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ท าให้ไม่อาจวิเคราะห์ให้เห็น
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๗ แต่จาก
ข้อมูลที่มี จะพบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาขึ้นชั้นปีถัดไปมีค่อนข้างต่ า คือร้อยละ ๔๐ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีต้องพิจารณา
และน าไปท าแผนการรองรับในปีการศึกษาถัดไปเพ่ือประคับประคองจ านวนนักศึกษาที่มีอยู่ให้เป็นไปในทิศทางที่มั่นคง 



เนื่องจากปีการศึกษาหน้าจะไม่รับนักศึกษาเพ่ิมและมีโครงการจะปิดหลักสูตรนี้ในอนาคต เมื่อรุ่นปัจจุบันจบครบทุกคน
แล้ว 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 
(น าข้อมูล หมวดที่ ๒ ข้อมูลสถิติของนักศึกษาและบัณฑิต  ๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปี แยก
ตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาวิเคราะห์ 
      ข้อจ ากัดเรื่องทุนการศึกษา ซึ่งอดีต หลักสูตรนี้ตั้งต้นมาจากความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภานผู้น าและบุคลากรท้องถิ่น แต่ต่อมานโยบายเบื้องบน
มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้ทุนอุดหนุนถูกตัดลงไป ขณะที่นักศึกษาที่จะยังคงศึกษาต่อ หากอยู่ในสังกัดท้องถิ่น ก็
แล้วแต่ว่าต้นสังกัดจะให้ทุนสนับสนุนการศึกษาหรือไม่ หากไม่ จะต้องใช้ทุนส่วนตัว ท าให้ผู้สนใจเรียนต่อและคงอยู่
ในปัดไปน้อยลง และบางส่วนมองว่าเรียนสถาบันอื่นจบง่ายจบไวกว่าจึงไม่เรียนต่อที่นี่ 
 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ในปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
        ประธานหลักสูตรจัดท าโครงการเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องสิงห์แสด และโครงการคลินิค Advisee รวมทั้งกระตุ้น
ให้เกิดการประสาน เปิดช่องทางการสื่อสารผ่าน IT ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้สอน เจ้าหน้าที่หลักสูตร และ
นักศึกษาประจ าหลักสูตรฯ ซึ่งได้รับการตอบรับที่น่าพอใจ และผลแบบสอบถามบางส่วนอยากให้มีโครงการแบบนี้
อีก 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
       ด าเนินการโครงการเดมิต่อไป และเพิ่มโครงการพัฒนาทักษะฯ  
 
 

๓.๖ การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษา
แรกรับ  

จ านวนนักศึกษา 

แรกเข้า (คน) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗      

๒๕๕๖      

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

 
เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา   



ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๓.๗ การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
    - ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    - ช่องทางการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษา การนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา และช่องทางพูดคุยกับนักศึกษา โดยอาจารย์
สามารถนัดพบตามวันเวลาที่สะดวก มีแบบฟอร์มการเข้าพบและเนื่องจากเป็นการเรียนในวันเสาร์ อาทิตย์ จึงเพิ่มช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ผ่านทางเฟสบุค โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไลน์ 
อีเมล์ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / ใช้ Social Media ในการส่งข้อร้องเรียนและสื่อสารระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา 
๒. สรุปข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
       - ไม่พบเจ้าหน้าที่เข้าเวร  
       - ไม่พบอาจารย์ท่ีปรึกษา (เรียนวันเสาร์อาทิตย์) 
       - อยากจบไว 
 
๓. รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษาของหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
       - เบื้องต้นประสานงานส านักงาน ซึ่งรับข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่เวรประจ าอยู่แล้ว แต่เจ้าหน้าที่อาจไม่ใช่
เจ้าหน้าที่หลักสูตร จึงอาจให้ค าตอบหรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรไม่ได้ 
       - เปิดช่องทางท านัดพบ แจ้งวันเวลา Office hours ของอาจารย์และช่องทางการติดต่อ รวมถึงข้ันตอนการ
นัดพบผ่านโปสเตอร์หน้าห้องพัก และใช้ Social Media ให้เป็นประโยชน์ 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
       - ประเมินแนวทางที่ผ่านมา และน าผลการประเมินไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 
 
 

๓.๘ การจดัการความเสีย่งด้านนักศึกษา  
 

๑. ระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (เขียนอธิบาย) 
     - ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     - ข้อมูลที่ใช้ประกอบ ระบบและกลไกอาจารย์ที่ปรึกษา การนัดพบ การเข้าพบ และการใช้ Social Media เป็น
ช่องทางสื่อสารและแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้รวดเร็ว 
 
๒. แผนการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      - 
 



๓. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     - 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ของหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๔ อาจารย ์
 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด    เท่ากับ ๕  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   เท่ากับ ๑ คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  เท่ากับ  ๒๐ 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  



๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
๒.๑ หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๒๐              
ขึ้นไป 
 
๒. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด     เท่ากับ ๕ คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   เท่ากับ ๐ คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ  ๐ 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
๒.๑ หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =              
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 
๓. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จ านวน ๒  เรื่อง  

 
รายละเอียด ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒  
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔  
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 

๐.๔  

ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร ๐.๔  
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔  
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ ๐.๖ ๒ 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖  
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภา

๐.๘  



สถาบันอนุมัติ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ ๐.๘  
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘  
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐  

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐  
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐  
 
๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ 
  ๕.๑ อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดคณะเดียวกับหลักสูตร 

 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ ดร. ประเทือง ม่วงอ่อน  
(ระบุ ดร. หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

๒๓๐๔๒๑๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

๒ ดร.ศรัณย์ สุดใจ ๒๓๐๔๒๐๖ 

๒๓๐๔๒๑๕ 

๒๓๐๔๓๐๓ 

ภาวะผู้น ากับการเปลี่ยนแปลง  
การบริหารการพัฒนา และ 

ผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ฯ 

๓ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์ ๒๓๐๔๒๐๑ นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

๔ อาจารย์เพียงกมล มานะรัตน์ ๒๓๐๔๒๐๗ โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่น 
๕ อาจารย์วันชัย ทิพย์ชัย ๒๓๐๔๒๐๕ กฎหมายเบื้องต้นส าหรับรัฐ

ประศาสนศาสตร์ 
๖ อาจารย์รจนา ค าดีเกิด ๒๓๐๔๒๐๘ 

๒๓๐๔๒๒๑ 
 

๒๓๐๔๒๑๐ 

สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 

การบริหารเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว
ท้องถิ่น 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๗ อาจารย์ปิยะมาศ ทัพมงคล ๒๓๐๔๒๐๙ เศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น 

 
๕.๒ อาจารย์ร่วมสอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดต่างคณะกับหลักสูตร 

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัดคณะ 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
๑  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
๒ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
๓ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  



 
๕.๓ อาจารย์พิเศษ  หมายถึง อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานหรือสถาบันอื่น             

หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภาคเอกชน ที่มหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ และท าหน้าที่สอนในหลักสูตร/
สาขาวิชา  
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัด 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 
๑ ไม่มี 

 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

๒ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
๓ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
๖. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 
๑. การรับอาจารย์ใหม่ 
        ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่  
3.1.1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่และการพัฒนาอาจารย์ : มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้อาจารย์มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร มีความรู้ มี
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมีประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
3.1.2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ : คณะรัฐศาสตร์สนับสนุนให้คณาจารย์เดินทางไปพัฒนาความรู้และ
ทักษะ ณ สถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้งบประมาณจ านวน 10,000 บาท         ต่ออาจารย์ 1 คน โดยคณาจารย์
จะต้องจัดท ารายงานผลการเดินทางไปพัฒนาความรู้และทักษะ ส่งให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อให้เกิดช่องทางการ
เผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรในคณะ นอกจากแนวทางดังกล่าวแล้ว คณะฯ มีการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาอาจารย์ ได้แก่  
 1) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน มีการสนับสนุนให้อาจารย์ไปอบรมการสอน การเขียน
รายละเอียดของรายวิชา การผลิตสื่อ ต ารา การสัมมนา การวัดและประเมินผลการสอนเพ่ือน าผลไปพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 2) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น  เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเพ่ือเสริมทักษะด้านต่างๆ การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อ 
๒. แผนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
                   1.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีกิจกรรมการปฐมนิเทศ 
ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้แก่อาจารย์  อธิบายคู่มือ
การศึกษาและหลักสูตรและคู่มืออาจารย์ จรรยาบรรณอาจารย์  
  1.2  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
เช่น การอบรมเทคนิคการสอน  การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การอบรม/ชี้แจงการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา มคอ.3 มคอ.4 การรายงานผลรายวิชา มคอ.5 มคอ.6 การจัดหาอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
  1.3  มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ



พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
  1.4  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
รายวิชา  
1.5  อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน การจัดท า
รายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.6  ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
1.7  ทดลองสอน ประเมินการสอน 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่หรือไม่ 

      ไม่มี              / มี  จ านวน  2  คน  
     ๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

     / ไม่มี               มี  จ านวน  [คลิกพิมพ์]   คน 
  ๓) สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ  :  [คลิกพิมพ์]  
           การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ : คณะรัฐศาสตร์สนับสนุนให้คณาจารย์เดินทางไปพัฒนาความรู้
และทักษะ ณ สถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้งบประมาณจ านวน 10,000 บาท  ต่ออาจารย์ 1 คน 
  ๔) สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม  :   

 
๔. รายงานการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- คุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 คน  
- กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย สาขาวิชาปศ.และคณะด าเนินการ 
- การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ งาน HR คณะ ด าเนินการ 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
         ๑) มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีกิจกรรมการปฐมนิเทศ ชี้แจง
ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้แก่อาจารย์  อธิบายคู่มือ
การศึกษาและหลักสูตรและคู่มืออาจารย์ จรรยาบรรณอาจารย์  
 ๒) มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เช่น การ
อบรมเทคนิคการสอน  การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การอบรม/ชี้แจงการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
มคอ.3 มคอ.4 การรายงานผลรายวิชา มคอ.5 มคอ.6 การจัดหาอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
 ๓) มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 ๔)  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา  
           ๕)  อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน 
การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
           ๖)  ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
 
 
๗. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
๑. ระบุประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



            ตามประกาศ/แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
๒. ระบุแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการของคณะ/หลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
            ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร/สาขาวิชารปศ. ด าเนินการแบ่งมอบหมายภาระงานการเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งห้าคน 
            น าเรื่องเข้าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ 
            ท าค าสั่งแต่งตั้งฯ ลงนามโดยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
            ส่งเรื่องถึงงาน REG มหาวิทยาลัยเพื่อน าข้อมูลเข้าระบบ แจ้งนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาทราบ 
นักศึกษาสามารถด าเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียน
ได้ 
 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
           ข้อมูลที่น าเข้าระบบ REG ผ่านค าสั่งแต่งตั้งอาจาย์ที่ปรึกษาฯ มีนักศึกษาจ านวน ๒๙ ราย  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรท าหน้าที่อาจารย์ท่ีปรึกษาครบทั้ง 5 ราย             
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
          - มีแผนการบริหารงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามภาระรับผิดชอบตามค าสั่ง 
          - มีกลไลก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
          - มีการน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
          - มีการประมินผลของการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
๘. ระบบการบริหารอาจารย์ 
 ๘.๑ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 
๑. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
    ข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๓. การบริหารคณาจารย์  
    ๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
                            3.2.1 มีการประชุมการวางแผน ติดตาม ประเมินผลคุณภาพของหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรประจ าปี   
        3.2.2 มีการประชุมชี้แจงร่วมกับผู้ใช้บณัฑิต ผูท้รงคุณวุฒิ และคณาจารย์ในหลักสูตรถึงกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตร รอบระยะเวลาการใช้และการปรับปรุงหลักสูตร การน าผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมจากหลายฝ่าย ไม่วา่จะเป็น ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวฒุิ มาใช้ในการวางแผนพฒันาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย 
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
               มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจาย์สงักัดสาขาวชิารปศ. ตามรอบวางแผน ติดตาม ประเมนิผล
คุณภาพ ทั้งในภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
            การนัดประชุมอาจารย์ ซึ่งอาจารย์มีภาระงานสอนมาก ตารางว่างตรงกันน้อย ท าให้ล าบากการนัดพบ โอกาสที่
จะครงองค์ประชุมจึงน้อย  
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 จากปัญหาและอุปสรรคด้านบน ประธานหลักสูตรใช้วิธีการนัดพบอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกออกมาจาก
การประชุมอาจารย์สังกัดสาขาวิชารปศ.  

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน อ้างอิงจากการประเมินผ่านระบบ REG 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
          - มีการปรับปรุงกลไลการประเมินผลคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเอง ประเมิน
ระหว่างปีและแก้ไขภายในปีนั้น 
             - มีการน าผลการประเมินไปจัดท าแผนการปรับปรุง และด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 ๘.๒ แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
๑. แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
        เป็นไปตามโครงสร้างสาขาวิชารปศ. 
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
         
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
    ขาดความร่วมมือ ภาระอาจารย์ล้นมือ งานลน้คน  
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
          -  ร่วมกับหลักสูตรอ่ืน สาขาวิชา HR คณะ จัดท าแผนการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการให้แก่อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และรวมถึงงบประมาณสนับสนุน 
          - มีแนวทางสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทุกปีการศึกษา และ
แนะน าแหล่งทุนภายในและภายนอก 
          - มีกิจกรรม KM เพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ HRM 
การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง 
 
 
๙. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ๙.๑ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย ์



๑. แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ (อย่างน้อยด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และด้านการวิจัย)  
    ตามข้อมูลที่ระบไุว้ ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์  
2.1 มีแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์ทั้งดา้นวชิาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพฒันา
บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ เชน่ จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
2.2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เช่น การอบรมเทคนิคการ
สอน  การวัดและประเมินผล การวิจัยในชัน้เรียน อบรมการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เช่นจัดเวทีให้อาจารย์น าเสนอ
วิธีการสอนอย่างน้อยภาคละ 1 คร้ัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการสอน 
2.3 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุน าความรู้และทักษะทีไ่ด้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏบิัติงานที่เก่ียวข้อง เช่น อบรม การวิจัยในชัน้เรียน การศึกษาดู
งาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวชิาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 
2.4  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
2.5  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน 
2.6  มีการจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) สรุปการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
            นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ ประธานหลักสูตร เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน QA ๕ สถาบัน จัดโดย 
QA มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เข้าสัมมนางาน HR ประจ าปี จัดโดย PMAT และงานประชุม
วิชาการประจ าปีของ NIDA เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
    ๒) สรุปกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
         การประสานและให้ข้อมูลระหว่างอาจารย์และงาน HR คณะ และ HR คณะกับสาขาวชิาและหลักสูตร (งานไปทางเดยีว 
ไม่ประสานไปยังงานอื่นต่อ) 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
         ควรทบทวนขั้นตอนการแจ้งข้อมูลการพัฒนาตนเองแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลไป
ใช้จัดท าฐานข้อมูลและน าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ต่องาน HR และต่อคณะต่อไป 

 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
       - มีการจัดท าฐานข้อมูลกลางที่เป็นของคณะเองแบบ Single window และเชื่อมประสานเข้ากับงานแผน 
งาน HR หลักสูตร สาขาวิชา การเงิน วิชาการ 
  

 
๙.๒ ระบบการติดตามให้อาจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
๑. แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามใหอ้าจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
         มีการก ากับติดตามผ่านที่ประชุมสาขาวิชารปศ.  
 



๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
        ส่วนใหญ่ ผู้พัฒนาตนเอง จะไม่ค่อยส่งข้อมูลกลับมาหลังพัฒนา ข้อมูลกองอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง ไม่เกิดประโยชน์ 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     ความเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของรายงานข้อมูลการพัฒนาตนเองต่อการเรียนการสอน ไม่ใช่เฉพาะวชิาของ
ตนเอง 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
        

 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   - มีแนวทางกระตุ้นให้อาจารย์น าผลการพัฒนาไปใช้ประดยชน์ในการเรียนการสอนในรายวิชา 
  - มีเวทีถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งระหว่างอาจารย์ด้วยกันเอง และอาจารย์กับนักศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ 
 
๑๐. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
   
 
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    (สรุปผลการด าเนินงาน หมวดที่ ๔ อาจารย์ ข้อ ๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ) 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑. การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
๑. รายงานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสตูร ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      มีการเปลี่ยนแปลงทัง้สิ้น ๑ คร้ัง ดังนี ้
       



คร้ังที่ อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เปลีย่นแปลง สาเหตุหรือเหตุทีต่้อง
เปลี่ยนแปลง 

เอกสารอ้างอิง 

๑ อาจารย์จิรศักดิ์ บางท่าไม ้ มีการสลับต าแหน่งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีในคณะ ผู้เชี่ยวชาญ
เดิมไม่ได้ต่ออายุการจ้าง และมผีู้
ลาศึกษาต่อเพิ่มขึ้น  

สมอ. ๐๘  

    
 
 
๒. แนวทางหรือกลยุทธ์เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการก ากับติดตามการพัฒนาตนเองของอาจารย์ ผ่านสาขาวิชา เพ่ือให้เห็นทิศทางข้างหนา้ 
 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     - มีเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านที่ห้า เนื่องจากท่านเดิมเป็นผู้เชี่ยวชาญและไม่ได้ถูกจ้างต่อ 
 
๔. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    - จ านวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานทั้งคณะมีจ ากดั ท าใหต้้องขออาศัยอาจารย์จากสังกัดคณะอื่นท่ไม่ถูกบรรจุเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใดใด มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรชั่วคราว จนกว่าผู้ลาเรียนต่อจะกลับมปฏิบัติราชการได้ และจนกว่า
คณะต้นสังกัดจะขอรายชื่อคืน 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
    - จัดท าแผนอัตราก าลังที่ชัดเจน มองเห็นแนวโน้มระยะยาว เพื่อประโยชน์ในการวางแผนทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่๕   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

๑. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา   
 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 
ไม่ม ี                
                
                

 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 
2304104 การเมืองและการปกครอง
ท้องถิ่นไทย    

29 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2304201 นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน   [ช่วงที่ 2] 

29 24 2 6 8 6 2 0 0 5 0 0 0 0 0 

2304205 จริยธรรมส าหรับนักบริหาร
ท้องถิ่น   [ช่วงที่ 2]  

29 24 1 8 6 3 3 1 0 7 0 0 0 0 0 

2304207 โลกาภิวตัน์กับท้องถิ่น   
[ช่วงที่ 2] 

29 24 2 3 4 6 6 3 0 5 0 0 0 0 0 

2304208 สังคมและวัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่น   [ช่วงที่ 2 

29 24 9 5 4 0 2 0 2 7 0 0 0 0 0 

1411104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย   
[ช่วงที่ 2] ประกาศ SEC รวม* 

               

1421102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1   
[ช่วงที่ 2]  

               

1439100 การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ   [ช่วงที่ 2] 

               

                
 
 ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 
1101141 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน   [ช่วงที่ 1] 

               

1103128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน   [ช่วงที่ 1] 

               



รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 
1421103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2   
[ช่วงที่ 1] 

               

2304209 เศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น                
2304210 การบริหารทรัพยากรมนุษย์                
2304211 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 

               

2304215 การบริหารการพัฒนา                
2304221 การบริหารเพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น 

               

 
 
๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ   

ค าชี้แจง ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตกมากเกินไป 
การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  เหตุผล
ที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  (หากจ าเป็นให้แนบ
ข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขที่ได้ด าเนินการมาแล้วด้วย)  

 
รหัสและชื่อวิชา ความไม่ปกติที่พบ การด าเนินการตรวจสอบ มาตรการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการ

แล้ว 
2304208
 สังคม
และวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่น    

มีผู้สอบได้ค่าเฉลี่ย A ร้อย
ละ ๓๑ 

๑. พิจารณาทวนสอบรายวิชาดังกล่าว
ในที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือสอบถามวิธีและเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียน 

ไม่มี 

 
๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
 ๓.๑ รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน 

ค าชี้แจง ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอนและ
มาตรการทดแทนท่ีได้ด าเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน หรือจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ด าเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพ่ือเป็นการประกันว่า นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 

เหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 
มาตรการทดแทน 

ที่ได้ด าเนินการ  
(ถ้าม)ี 

101 141 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน (Science in 
Everyday Life) 

ประสานงานคณะวิทยาศาสตร์ล่าช้า 
จึงจัดสอนวิชาในคณะแทน 

จัดสอนในภาคปลายแล้ว 

1441 100 มนุษย์กับสังคม ติดขัดงบประมาณ  จัดสอนวิชาในสังกัดคณะแทน 



(Man and Society) 
xx xxx ศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์ 

ติดขัดงบประมาณ   จัดสอนวิชาในสังกัดคณะแทน 

2304 101 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
(Introduction to Local 
Government) 

เนื่องจากรับรุ่น 2556 ได้น้อย ท าให้
ต้องใช้วิธีการบริหารจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับในปีถัดการศึกษาไป 

จัดสอนวิชาอ่ืนที่ใกล้เคียงแทน 

 
 ๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหารายวิชาไม่ครบถ้วน   
  ค าชี้แจง ให้ระบุรหัสและช่ือรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อดังกล่าว  พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) 
เช่น สาระที่ขาดและจ าเป็นต้องสอนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของรายวิชาอื่นได้เพิ่มหัวข้อหรือสาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงข้ึน 
 

รายวิชาที่สอนเนื้อหารายวิชา 

ไม่ครบถ้วน 

เหตุผลที่สอนเนื้อหารายวิชา           
ไม่ครบถ้วน 

 

มาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ 

(ถ้าม)ี 
 

ไม่มี อธิบายสาระ หัวข้อที่ขาด 
สาเหตุ  

เช่น มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพ่ิม 

   

   

 
๔. การปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความกา้วหน้าทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 

[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    
[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    

[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    

 
 
 
 
๕. การปรับปรุงแผนการศึกษาหรือเงื่อนไขรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลทีป่รับปรุง 

[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    
[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    

[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๖ การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
    รายละเอียดท่ีระบุไว้ ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๘ ๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
      ประเมินผ่าน REG หลังสิ้นสุดภาค 
 
๒. สรุปผลการประเมินรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    - ผลการประเมิน แยกภาคการศึกษา  
ภาคต้น 

ที ่ รายวชิา ผลการประเมนิ 

คะแนน ระดบั ขอ้เสนอแนะในภาพรวม 

๑ 2304104 การเมืองและการ
ปกครองท้องถิ่นไทย    

   

๒ 2304201 นโยบายสาธารณะ
และการวางแผน   [ช่วงที่ 2] 

   

 2304205 จริยธรรมส าหรับนัก
บริหารท้องถิ่น   [ช่วงที่ 2]  

   

 2304207 โลกาภิวตัน์กับ
ท้องถิ่น   [ช่วงที่ 2] 

   

 2304208 สังคมและวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่น   [ช่วงที่ 2 

   

 1411104 ศิลปะการใช้
ภาษาไทย   [ช่วงที่ 2] 

   



 
ภาคปลาย 

 
 

ประกาศ SEC รวม* 
 1421102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

1   [ช่วงที่ 2]  
   

 1439100 การออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ   [ช่วงที่ 2] 

   

ที ่ รายวชิา ผลการประเมนิ 

คะแนน ระดบั ขอ้เสนอแนะในภาพรวม 

๑ 1101141 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน   [ช่วงที่ 1] 

   

๒ 1103128 การจัดการ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน   
[ช่วงที่ 1] 

   

 1421103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
2   [ช่วงที่ 1] 

   

 2304209 เศรษฐกิจชุมชนและ
ท้องถิ่น 

   

 2304210 การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

   

 2304211 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

   

 2304215 การบริหารการ
พัฒนา 

   

 2304221 การบริหารเพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น 

   

๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 



 ๒) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   
 
๒. สรุปผลการประเมินการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    - ผลการประเมิน 
     
 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน                  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๒. การด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา (ถ้ามี) 
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา 
     - ระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 
     - ระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
และสถานประกอบการหรือแหล่งฝึก 
 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
    - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม  
    - จ านวนแหล่งฝึกหรือสถานประกอบการที่เข้าร่วม     
 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 



 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๓.  
 
 
๒. การก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน (Senior project) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงาน 
   
ไม่มี 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
     
     
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๔. การก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

  



๑. ประกาศ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่หลักสูตรใช้เกี่ยวกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior 
project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 

๒. รายงานผลการด าเนินงานเกีย่วกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของ
อาจารยท์ี่ปรึกษา 

 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการด าเนินการในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
  
๕. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๕. การให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา (ถ้ามี) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา รวมทั้งแหล่งทุน 
   
 
๒. รายงานการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๖. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ



จัดการเรียนการสอน 
   
 
๒. รายงานการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๗. การก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียด
รายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
           ตามระบบและข้ันตอนของมหาวิทยาลัย ตามปฏิทินที่งาน REG ประกาศ 
 
๒. รายงานการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
          ส่งครบ แต่รายละเอียดไม่ครบ เช่นการดึงข้อมูล 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
         ความเข้าใจของผู้สอนต่อระบบ TQF  
         ช่วงแรกของปีการศึกษาระบบไม่เสถียร ปรับแก้ไข ค้าง ข้อมูลหาย  
         ความรอบคอบในการอนุมัติงานของประธานหลักสูตร อ่านไม่ละเอียด 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
         ติดตามเมื่อพบปัญหา ระยะเร่งด่วน 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



การแก้ปัญหา เบื้องต้นทันตามก าหนด แต่รายละเอียดไม่ครบเหมือนเดิม 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- มีกิจกรรม KM พ่ีสอนน้อง น้องสอนพ่ี เพื่อนช่วยเพื่อนในการกรอกข้อมูล และการตรวจสอบติดตามฉันท์มิตรแต่ได้
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
๘. กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
 
๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 เช่น  

- การให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ 
สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

- การให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 
- การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับ

ทุนสนับสนุน 
- การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม 

ภาษาอังกฤษ 
 
๒. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๙. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
    รายละเอียด ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ ๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
           2.1 การประชุมตรวจสอบคะแนนจากกระดาษค าตอบข้อสอบของนักศึกษาและงานที่มอบหมาย 
 2.2 การประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง 
 2.3 สุ่มตรวจการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบข้อสอบของนิสิตนักศึกษาโดยคณะกรรมการที่ตั้งข้ึน 



 2.4 สุ่มตรวจการให้คะแนนจากผลงานของนิสิตนักศึกษา โดยคณาจารย์ร่วมสอนในวิชาเดียวกัน 
 2.5 ใช้ข้อสอบไล่ที่ออกโดยคณาจารย์ร่วมสอน 
 2.6 ใช้การสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการกลาง 
 2.7 มีการให้คะแนนพฤติกรรมหรือจริยธรรมโดยคณะกรรมการกลาง 
 2.8 มีการให้คะแนนโครงการโดยคณะกรรมการกลาง 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      ปฏิบัติตามแนวทางที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมวิชาการคณะ 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      ความร่วมมือของอาจารย์ที่เก่ียวข้อง 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      ด าเนินการทวนสอบตามข้อมูลใน มคอ. 5  
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      ด าเนินการทวนสอบตามข้อมูลใน มคอ. 5 แต่ขาดรายละเอียดมุมมองผู้เรียน 

 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
     - ท า KM แลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบ 
 

 
๑๐. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา     
     อาศัยกลไกการทวนสอบ และพิจารณารายวิชาที่เด่นชัดเรื่องการประเมินเช่น A หรือ F มากเกินไป 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 



๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๑. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ  
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    จ านวนนักศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
    จ านวนวิทยานิพนธ์ที่มีผลประเมินระดับต่างๆ  
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๒. การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 
๑. แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับต่อ
สัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 



๑.   คุณธรรม จริยธรรม 
-  

 

๒.  ความรู้ 
-  

 

๓. ทักษะทางปัญญา 
-  

 

๔. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
-  

 

๕. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  

 

๖. ทักษะพิสัยหรือทักษะอ่ืน ๆ 
- 

 

 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๓. การจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๔. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์



ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ ๗  สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

๑. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๒. ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  



    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๔. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร



จัดการหลักสตูร  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร  
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
๕. ผลการด าเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2557มีอาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 80 เข้า
ร่วมประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ม ี

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ๓ และมคอ. ๔  อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ม ี

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ. ๕ 
และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ครบ 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

อยู่ระหว่างด าเนินการ (มีการเรยีนในภาคฤดูร้อน) 

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มี 2 รายวิชา ได้แก่  
สังคมและวัฒนธรรชุมชนท้องถิ่น 
จริยธรรม าหรับนักบริหารท้องถิ่น 

๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

มี ปรับปรุงแนวทางการสอน 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน ไม่มีอาจารย์ใหม ่



ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

การจัดการเรียนการสอน 
๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

มี ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรอบรม สัมมนา บางคนมีผลงาน
วิชาการ 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

ร้อยละ ๑๐๐ (เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร ๑ ราย) 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

ยังไม่มีบณัฑิตจบใหม ่

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕๑  จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

ยังไม่มีบณัฑิตจบใหม ่

๑๓.   

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ ๘  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร  
 
๑.  การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

มี ความเข้าใจของเบื้องบนต่อหลักสูตร ทัศนคติต่อหลักสูตร 
๒.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

มี  ทิศทางการสนับสนุนหลักสูตรและความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ถูกระงับไป ท าให้
หลักสูตรต้องปรับเป็นหลักสูตรใหม่ และปรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาโดยเปิดรับผู้มีคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้า
เรียนได้ด้วย 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
ปัญหาอุปสรรคในการบริหาร

จัดการหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน

อนาคต 
การนัดพบระหว่างอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
การประชุมไม่ได้จัดประจ าทุก
เดือน เนื่องจากแต่ละคนมี
ภารกิจรับผิดชอบมาก 

การจัดการแก้ไข หรือหาแนวร่วมใน
การวางแผนด าเนินงานเรื่องต่างๆ 
ล่าช้า 

ท าปฏิทินการประชุมประจ าเดือนล่วงหน้า 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ ๙  แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

๑.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา   
 

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ  
ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ

ตามแผน 

เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

[คลิกพิมพ]์  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  [คลิกพิมพ]์  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ]์  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  [คลิกพิมพ]์  [คลิกพิมพ์]  

 
๒.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.๑  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  :  [คลิกพิมพ์] ( จ านวนหน่วยกิต  รายวิชาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 
 ๒.๒  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  :  [คลิกพิมพ์]  (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา   การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ) 
 ๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  :  [คลิกพิมพ์]  



 
๓.  แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี  

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลาที่คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

[คลิกพิมพ]์  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ]์  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร....................................ถูกต้อง     เป็นความ
จริงทุกประการ 

 
1. .................................................................... ประธานหลักสูตร วันที่......................... 

(นางสางวิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์) 
2. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่......................... 

(นายวันชัย ทิพย์ชัย) 
3. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่......................... 

(นางบุญทิวา พ่วงกลัด) 
4. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่......................... 

(ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน) 



5. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่......................... 
(นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้) 

 
 
 

.................................................. 
           (ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน) 

                           ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
     วันที ่รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 

 
              .................................................. 

            (รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล) 
              ต าแหน่ง  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

     วันที ่รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 
 
         ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

              .................................................. 
      (....................................................................) 

            ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
     วันที ่รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 

 
 


