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รายงานผลการดําเนินการ 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ประจําปกีารศึกษา 2557 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :   คณะรัฐศาสตร์ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.  หลักสูตร 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 Master of Public Administration Program  in Public Administration 
๒.  ระดับคุณวุฒิ :  ปริญญาโท   
๓.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน   :  คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี 
๔.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร :  

๔.๑  เป็นหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555 
๔.๒  เวลาที่เร่ิมรับนักศึกษาในหลักสูตรน้ี  :  ภาคการศึกษา2555  ปีการศึกษา ปลาย  
๔.๓  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลกัสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลกัสูตร 

                ในการประชุมคร้ังที่ 5/2555 เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  
๔.๔  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที ่ 7/2555 เม่ือวันที่  30 มิถุนายน 2555 
๔.๕  สาํนักงานการอุดมศึกษารับทราบหลกัสูตร เมือ่วันที่ [คลิกพิมพ์]  
๔.๖  องค์กรวชิาชีพ [คลิกพิมพ์] รับรองหลกัสูตร เม่ือวันที่ [คลิกพิมพ์] (ถ้ามี) 

๕.  อาจารย์ประจําหลักสูตร  :   5 คน   
 ๕.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร ใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 
 



ลําดับที ่ ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ นางสาวอรุณ ีสัณฐิติวณิชย์ ประธานหลักสตูร 
๒ รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล อาจารย์ประจําหลักสตูร 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารยธ์นพรรณ ธาน ี อาจารย์ประจําหลักสตูร 

๔ นางเฉลิมศรี  ฤทธาภัย อาจารย์ประจําหลักสตูร 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์รทัย  เลียงจินดาถาวร อาจารย์ประจําหลักสตูร 

 
 ๕.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร ที่ปฏบิัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสตูร 

  □  มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสตูร รายชื่อดังนี ้
 

ลําดับที ่ ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ [คลิกพิมพ์..........]   ประธานหลักสตูร 
๒ [คลิกพิมพ์..........]  อาจารย์ประจําหลักสตูร 

๓ [คลิกพิมพ์..........]  อาจารย์ประจําหลักสตูร 

๔ [คลิกพิมพ์..........]  อาจารย์ประจําหลักสตูร 
๕ [คลิกพิมพ์..........]  อาจารย์ประจําหลักสตูร 

   □ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร  
- ในการประชุมคร้ังที ่............ เม่ือวันที ่............................................................ 

□ เร่ิมปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ ........................................................................................ 
 กรณีระดับบัณฑิตศึกษา 

๕.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร ที่ทาํหน้าทีใ่นปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสตูร 

  □  มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสตูร รายชื่อดังนี ้
 



ลําดับที ่ ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ นางสาวอรุณ ีสัณฐิติวณิชย์ 
 

- อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร หรือ 

- อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ 

- อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์หรือ 

- อาจารย์ผูส้อน 
๒ รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล - อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร หรือ 

- อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ 

- อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์หรือ 

- อาจารย์ผูส้อน 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารยธ์นพรรณ ธาน ี
 

- อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร หรือ 

- อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ 

- อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์หรือ 

- อาจารย์ผูส้อน 

๔ นางเฉลิมศรี  ฤทธาภัย - อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร หรือ 

- อาจารย์ผูส้อน 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์รทัย  เลียงจินดา

ถาวร 
- อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร หรือ 

- อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ หรือ 

- อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์หรือ 

- อาจารย์ผูส้อน 
 
โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้ว  

ในการประชุมคร้ังที่ ............ เมื่อวันที่ ............................................................ 
เร่ิมปฏิบัติหนา้ที่ต้ังแต่วันที่ ........................................................................................ 

 

หมวดที่ ๒   ข้อมูลเชงิสถิติของนักศกึษาและบัณฑิต 

 
๑.  จํานวนนกัศึกษาในแต่ละชัน้ป ี
 

ปีการศึกษา 
 

จํานวนตาม
แผนการรับ 

(คน) 

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  
ชั้นปีที ่๑ ชั้นปีที ่๒ ชั้นปีที ่๓ ชั้นปีที ่๔ ชั้นปีที่ ๕ 

๒๕๕๗ 30 15     
๒๕๕๖ 30 5 4    
๒๕๕๕ 30 (๕๕/ป๑ี) (๕๖/ปี๒) (๕๗/ป๓ี)   



๒๕๕๔  (๕๔/ป๑ี) (๕๕/ป๒ี) (๕๖/ปี๓) (๕๗/ป๔ี)  
๒๕๕๓  (๕๔/ป๑ี) (๕๔/ป๒ี) (๕๕/ป๓ี) (๕๖/ปี๔) (๕๗/ป๕ี) 

 
๒. จํานวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชัน้ปีในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แยกตามสาเหตุการออกจากหลักสตูร 
 

สาเหตุการออกจาก
หลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (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 มีปัญหา
เร่ืองการเงิน 

          

    ๑.๓ ย้าย
สาขาวิชา 

          

    ๑.๔ ย้ายคณะ           
    ๑.๕ ไปเรียนท่ี
สถาบันอ่ืน 

          

    ๑.๔ อ่ืนๆ           
๒. ประกาศพ้น
สถานภาพนักศึกษา 

          

    ๒.๑ ผลการเรียน
ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

          

    ๒.๒ ไม่ต่อ
ทะเบียน 

1  4        

๓. เสียชีวิต           
๔. สําเร็จการศึกษา           
๕. อ่ืนๆ           

รวม           

 
หมายเหตุ   ๑. * หมายถึง จํานวนที่เกิดขึ้นในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
  ๒. ** หมายถึง จํานวนรวมสะสมต้ังแต่ปกีารศึกษาแรกรับจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 



 
ปีการศึกษาทีรั่บเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาที่เร่ิม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เร่ิมปีการศึกษา) 
ชั้นปทีี ่๑-
๒ 

ชั้นปทีี ่๒-
๓ 

ชั้นปีที ่๓-
๔ 

ชั้นปทีี ่๔-
๕ 

ชั้นปีที ่๕-
๖ 

๒๕๕๗ 100 75    

๒๕๕๖ 66.67 71.43    

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

 
หมายเหตุ  จํานวนนักศึกษาที่ใช้คํานวณอัตราการคงอยู่ คือ จาํนวนนักศกึษาทีม่สีถานภาพเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 
๑ ของแต่ละปีการศึกษา 
  ตัวอย่างการคาํนวณ  เช่น 

ร้อยละ  นักศึกษาช้ันปีที่ ๑ ที่เรียนต่อในช้ันปีที่ ๒   
= ๑๐๐ * ( จาํนวนนักศึกษาช้ันปีที่ ๒ / จํานวนนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ )  

 
๔. ร้อยละการสําเร็จการศึกษาของนักศกึษา 
 

ปีการศึกษา
แรกรับ  

จํานวนนักศึกษา
แรกเข้า (คน) 

ผู้สาํเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด 
ผู้สาํเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗ 15 0 0 0 0 

๒๕๕๖ 13 0 0 0 0 

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

 
หมายเหตุ   

๑. ต้ังแตป่ีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร TQF 
๒. จํานวนนักศึกษาแรกเขา้ คือ จํานวนนักศึกษาช้ันปีที ่๑ ในปีการศึกษานั้น 
๓. ผูส้ําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด หมายถึง 
 ๓.๑ ระดับปริญญาตรี  ๔ หรือ ๖ ปี ตามหลักสูตรกําหนด 
 ๓.๒ ระดับปริญญาโท  ๒ ป ี
 ๓.๓ ระดับปริญญาเอก  ๓ ป ี

ให้ข้อคดิเห็น [A1]: รหสั 57 เทอมตน้ รับเขา้ 6 และมีโอนยา้ยมาอีก 5 

รวมเป็น 11 คน และยงัคงอยู ่11 คน 

ให้ข้อคดิเห็น [A2]: รหสั 57 รับเขา้เทอมปลาย 4 คน คงเหลือ 3 คน 

ให้ข้อคดิเห็น [A3]: รหสั 56 เทอมตน้ รับเขา้ 6 คงอยู ่4 

ให้ข้อคดิเห็น [A4]: รหสั 56 เทอมปลาย รับเขา้ 7 คงอยู ่5 คน 



๕. ผลงานของนักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 ๕.๑ นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน............0............ คน 
 ๕.๒ ผลงานของนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗  

(๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จํานวน ........0.......  เร่ือง  
 

รายละเอียด ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน 
(เร่ือง) 

บทความฉบบัสมบรูณท์ีต่พีมิพใ์นลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ๐.๑  

บทความฉบบัสมบรูณท์ีต่พีมิพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

๐.๒  

งานสร้างสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่่สาธารณะในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง หรอืผา่นส่ืออเิล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบบัสมบรูณท์ีต่พีมิพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ

๐.๔  

วารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษา
วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ
สําหรบั 

การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แตส่ถาบนั
นําเสนอสภาสถาบนัอนุมตั ิ

๐.๔  

ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสิทธบิตัร ๐.๔  

งานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั ๐.๔  

บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่๒ 

๐.๖  

งานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ ๐.๖  

วารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษา
วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ
สําหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่
สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมตั ิ(ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list) 

๐.๘  

บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่๑ 

๐.๘  



งานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอื
ระหวา่งประเทศ 

๐.๘  

วารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษา
วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ
สําหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๐.๑  

ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสิทธบิตัร ๑.๐  

งานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาค
อาเซยีน/นานาชาต ิ

๑.๐  

 
๖. คุณภาพบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต 

๖.๑ คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ 
  ๑) บัณฑิตทีส่าํเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จาํนวน..................0...... คน 
  ๒) จาํนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต จาํนวน ........0........  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ...-.... ของบณัฑิตทีส่ําเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ...........-............. คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 
 

ผลการสํารวจโดยภาพรวมคณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม - - 

๒. ด้านความรู้ - - 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา - - 

๔. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - - 

๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- - 

๖. ............................................. - - 

เฉลี่ยรวม - - 

 
๖.๒ คณุภาพบัณฑิตตามอตัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  
 “สร้างสรรค์  สามัคคี  สํานกึดีต่อสังคม”  



 
  ๑) บัณฑิตทีส่าํเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จาํนวน............0............ คน 
  ๒) จาํนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต จาํนวน .........0...........  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ...-.... ของบณัฑิตทีส่ําเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ............-............ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๑. สร้างสรรค์ - - 

๒. สามัคคี - - 

๓. สํานึกดีต่อสังคม - - 

เฉลี่ยรวม - - 

 
 
 
 

หมวดที่ ๓ นักศึกษา 

 

๓.๑ การรับนักศึกษา 
 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

     ตามขอ้บังคับมหาวิทยาลยัฯ วา่ด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.  
           2550 หมวดที่ 5 ข้อ 15.2   

1) เป็นผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทา่หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสาํนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนให้การรับรอง ตามทีห่ลักสูตร
กําหนด  

2) มีคุณสมบัติอื่นเพ่ิมเติมตามทีค่ณะกรรมการบริหารหลกัสูตรกําหนด  เช่น ผา่นการทดสอบทักษะ
ภาษาองักฤษ เป็นต้น 

๒. แผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  

- แผน ก: 10 คน 

- แผน ข: 20 คน 

๓. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนินการจากข้อเสนอแนะ การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑         
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และหรือ ภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗    
- ระยะเวลาการคัดเลือก: ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ระดับบญัฑิตศึกษา 

- เกณฑ์หรือวธิีการในการคัดเลอืก: การสมัภาษณ์ โดยพิจารณาจากความสามารถในการตอบคําถาม และ
ความรู้พ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ 



 

๔. รายงานผลการดําเนินการทีเ่ก่ียวข้องกับการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
หรือ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

- การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลอืก ซึง่ต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคลอ้งคุณสมบัติของนักศึกษาที่
กําหนดในหลักสูตร 

- การแตง่ต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลอืก 

- เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการคัดเลอืก ข้อมูล หรือวิธกีารคัดนักศึกษา เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา 
สขุภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศกึษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสตูรกําหนด 

- นําเสนอขอ้มูล  
(๑) จํานวนผู้สมัคร 

(๒) จํานวนผู้มสีทิธเิข้าสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 
(๓) จํานวนผู้มสีทิธเิข้าสอบสมัภาษณ์  
(๔) จํานวนผู้เขา้สอบสัมภาษณ ์

(๕) จํานวนผู้มสีทิธเิข้าศึกษา 

(๖) จํานวนนักศึกษาเป็นนักศึกษาช้ันปทีี่ ๑  
๕. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการดําเนินงาน 

- จํานวนผู้มาสมัครมีน้อย ตํ่ากว่าแผนการรับที่หลักสูตรกาํหนดไว้ 
-  

๖. ข้อเสนอแนะหรือแผนการดําเนินการปรับปรุงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
- ควรเปิดรับนักศึกษาเพียงปีการศึกษาละ 1 คร้ัง เพ่ือรวบรวมผูส้มัครให้ได้ตามแผน และง่ายต่อการจดัการ

เรียนการสอน  
-  

๓.๒ การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

๑. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
1. ปัญหาเวลาเรียน เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ มีเวลาเรียนเฉพาะหลัง
เลิกงานประจํา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ 
2. ทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษามีความสามารถภาษาอังกฤษไม่พอเพื่ออ่านบทความวิชาการ    

๒. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าทีพ่บจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

-  ขาดทักษะในการเขียนงานในเชิงวิชาการ และการอธบิายความ ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานของการเรียนทาง
รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ 

๓. รายงานผลการดําเนินการแก้ไขปญัหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- อาจารย์ประจาํวิชาได้ดําเนินการอธบิายและฝึกทักษะนักศึกษาในการนาํเสนอหนา้ช้ันเรียน และการทํา
รายงานของแต่ละรายวิชา 



- มีการจัดโครงการเสริมทักษะการเขียนงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนานักศกึษา 

๔. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าทีพ่บจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

-   
๕. แผน/กลยทุธ์ที่จะดําเนนิการปัญหาของนกัศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปี

การศึกษา ๒๕๕๘ 

-  

 
๓.๓ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 

๑. แผนดําเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศกัยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ 
ของหลักสูตรและคณะ ในปีการศึกษา ๒๕๕ 

(ใสโ่ครงการของงานบัณฑิต) 
๒. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

(ใสส่รุปรายงานผลการดําเนนิโครงการ อ.ปภัสสร อ.ณรุจน์ และ อ.ประเทอืง) 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

(ใสส่รุปรายงานผลการดําเนนิโครงการ อ.ปภัสสร อ.ณรุจน์ และ อ.ประเทอืง) 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

(ใสส่รุปรายงานผลการดําเนินโครงการ อ.ปภสัสร อ.ณรุจน์ และ อ.ประเทือง) 
๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

1. จัดอบรมเสริมทักษะการเขียนงานทางวิชาการ 

2. เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยการเชิญวิทยากรบรรยาย และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่าน
โครงการต่างๆ  

 

 

๓.๔ การคงอยู่ของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอตัราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 

 

ปีการศึกษาทีรั่บเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาที่เร่ิม
ใชห้ลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เร่ิมปีการศึกษา) 
ชั้นปทีี ่๑-
๒ 

ชั้นปีที ่๒-
๓ 

ชั้นปทีี่ ๓-
๔ 

ชั้นปีที ่๔-
๕ 

ชั้นปทีี ่๕-
๖ 

๒๕๕๗ -     

๒๕๕๖      

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      



๒๕๕๓      

  
     เขียนบรรยายให้เห็นแนวโนม้การเปลี่ยนแปลง (ยอ้นหลัง ๓ ปีการศกึษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกบัปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 

- นักศึกษาที่พ้นสภาพสว่นใหญ่เกิดจากการไม่ต่อทะเบียน ซึ่งจากการสมัภาษณ์อย่างไมเ่ป็นทางการพบว่า 
นักศึกษาที่ไม่ต่อทะเบียนบางสว่นพบวา่ ลักษณะและธรรมชาติของสาขาวิชาไม่สอดคลอ้งกบัความถนดัของ
ตนเอง นอกจากนี้ นักศึกษาบางคนเลือกไปเรียนสถาบันท่ีจบงา่ยกวา่ เนือ่งจากกลัววา่ตนเองจะไม่มี
ศักยภาพในการเรียนต่อไปจนจบ 

๓. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานเพือ่แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

- มีการสรา้งความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญา และธรรมชาติของหลักสูตร ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

- ให้นักศึกษารุ่นพ่ี แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนกบัรุ่นน้องที่เขา้ใหม่ 

- อาจารย์ทีป่รึกษาทัว่ไป ให้คําปรึกษาและติดตามการเรียนของนักศึกษาที่รับผิดชอบ 

 
๔. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 
 

๓.๕ การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 

 

ปีการศึกษา
แรกรับ  

จํานวนนักศึกษา 

แรกเข้า (คน) 
ผู้สาํเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตร
กําหนด 

ผู้สาํเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
๒๕๕๗ 15 0 0   

๒๕๕๖ 13 0 0   

๒๕๕๕  0 0   

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลงั ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกบัปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มผีลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  



1) ด้วยนักศึกษาของหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่เรียนไปด้วยและทํางาน
ประจาํไปด้วย ซึ่งงานประจําสว่นใหญท่ี่ทาํคือ รับราชการ ทําให้หลายกรณีนักศึกษามีภารกิจติดพันจากที่ทํางาน และ
ต้องเดินทางเปน็ประจาํ จึงทาํให้เป็นอปุสรรคต่อการเกบ็ขอ้มูลให้เป็นไปตามแผนการวจิัย จึงทําให้การทําการค้นควา้
อสิระลา่ช้ากวา่แผนการศึกษา 

2) นอกจากนี ้ปัญหาสําคัญของนักศึกษาคือ ขาดทกัษะในการเขียนงานวชิาการด้านรัฐศาสตร ์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ เนื่องจากนักศึกษาสว่นใหญ่ไม่มีพ้ืนฐานด้านการเขยีนเชิงพรรณนาหรืออธบิายความ ทาํให้การเขียนรายงาน 
หรือการเขียนอธิบายจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง ทาํให้การสอบเคา้โครงเป็นไปด้วยความลา่ช้า 
 

๓. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปญัหาและอุปสรรคที่มีผลการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา   
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

1) มีการกําหนดปฏิทินการสอบเค้าโครงการศึกษาค้นควา้อสิระและการสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ประจาํปี
การศึกษา 2557 เพ่ือกระตุ้นและขีดเส้นให้นกัศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษามีกําหนดการในการสอบท่ีแน่นอน  

2) มีการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเขยีนงานวิชาการ (ดร.ประเทือง) เพ่ือให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการ
เขียนงานวิชาการให้สอดคล้องกับแนวปฏบิัติในแวดวงสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มากขึ้น 

 
๔. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

1) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทัว่ไป ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเข้มข้นมากขึ้น พร้อมทั้งมอบหมายให้อาจารย์ที่
ปรึกษาติดตามการค้นควา้อสิระหรอืการทําวิทยานิพนธใ์ห้เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

2) ใช้แนวทางการกําหนดปฏทิินการศึกษาทีแ่น่นอน เพ่ือกําหนดเส้นด้านระยะเวลาให้กบันักศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษา ใหผ้ลิตงานให้ทันต่อกาํหนดการที่คณะกรรมการประจําหลักสูตร กําหนด 

3) ดําเนินโครงการเสรมิสร้างทักษะการเขียนบทความวิชาการอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการให้นักศึกษา 
 

 

๓.๖ การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกทีห่ลักสูตรใช้ในการการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

    - ผูรั้บผิดชอบ: ประธานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และเจา้หนา้ที่ที่เป็นเลขานุการหลกัสูตร 
    - ช่องทางการรบัขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา: facebook กลุม่บัณฑิต, บัตรสนเท่ห์, ระบบ REG  และการสัมภาษณอ์ย่าง
ไม่เป็นทางการ 
๒. สรุปข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- ความลา่ช้าในการโอนย้ายนกัศึกษาจากหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มาสงักัดหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

- วิธีการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาไม่เหมาะสม 

- รายวิชาบางวชิา มีเนือ้หาซ้าํซ้อนกัน นักศึกษาแยกไม่ออก  



- ความลา่ช้าในการประชาสมัพันธ์ข่าวสารสาํคญัของหลกัสูตร 
 
๓. รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศกึษาของหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- มีการติดตามการโอนย้ายหน่วยกิตต่างๆ โดยรองประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะ 

- ใช้การทวนสอบผลสมัฤทธิม์าช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

- สร้างมาตรฐานการติดต่อสือ่สารกบันักศึกษา ให้รวดเร็วย่ิงขึ้น 

 

๔. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 
 
 
 

หมวดที่ ๔ อาจารย์ 
 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑.๑ อาจารยป์ระจาํหลักสตูรทั้งหมด    เท่ากบั .......5............  คน 
 ๑.๒ อาจารยป์ระจาํหลักสตูรที่มีคุณวฒุปิริญญาเอก   เท่ากบั ........5...........  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีคุณวฒุปิริญญาเอก  เท่ากบั  .......ร้อยละ 100....... 
 ๑.๔ คา่คะแนนร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคณุวฒุปิริญญาเอก เท่ากบั ......5....... จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศกึษานั้น 
- ให้คาํนวณจากอาจารย์ประจาํหลักสูตรชุดลา่สุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสตูรที่มีคุณวฒุปิริญญาเอก 
           ๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท   
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐                
ขึ้นไป 
 
๒. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการ 
 ๑.๑ อาจารยป์ระจาํหลักสตูรทั้งหมด     เท่ากบั .......5............  คน 
 ๑.๒ อาจารยป์ระจาํหลักสตูรทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการ   เท่ากบั ..........3.........  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากบั  .....60......... 
 ๑.๔ คา่คะแนนร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ........จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
 



หมายเหตุ  
๑. หากมีการเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศกึษานั้น 

- ให้คาํนวณจากอาจารย์ประจาํหลักสูตรชุดลา่สุด 
๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจาํหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

           ๒.๒ หลักสูตรระดับปริญญาโท   
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =                 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 
๓. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตรทีไ่ด้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จํานวน  4  เร่ือง  

 
รายละเอียด ค่าถ่วง

น้ําหนัก 

จํานวน 
(เร่ือง) 

บทความฉบบัสมบรูณท์ีต่พีมิพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

๐.๒ 1 

งานสร้างสรรคท์ีม่กีารเผยแพรสู่่สาธารณะในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึง หรอืผา่นส่ืออเิล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบบัสมบรูณท์ีต่พีมิพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ

๐.๔  

วารสารทางวชิาการระดบัชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษา
วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ
สําหรบั 

การเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แตส่ถาบนั
นําเสนอสภาสถาบนัอนุมตั ิ

๐.๔  

ผลงานทีไ่ดร้บัการจดอนุสิทธบิตัร ๐.๔  

งานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั ๐.๔  

บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่๒ 

๐.๖ 2 

งานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ ๐.๖  

วารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษา
วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ

๐.๘  



สําหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่
สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัอนุมตั ิ(ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list) 

บทความทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่๑ 

๐.๘  

งานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอื
ระหวา่งประเทศ 

๐.๘  

วารสารทางวชิาการระดบันานาชาตทิีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลูตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศึกษา
วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการ
สําหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐ 2 

ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสิทธบิตัร ๑.๐  

งานสร้างสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาค
อาเซยีน/นานาชาต ิ

๑.๐  

 
๔. อาจารย์ผูส้อน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ 
  ๔.๑ อาจารย์ผู้สอน หมายถงึ อาจารย์ประจําของมหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ีสงักัดคณะเดียวกบัหลกัสูตร 

 
ลําดับ
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
๒ ดร.ปภสัสร เธียรปญัญา [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
๓ ดร.ศรัณย์  สุดใจ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 ดร.เฉลมิศรี  ฤทธาภัย   
 อาจารยบญุทิวา พ่วงกลัด   
 ดร.อรุณี สณัฐิติวณิชย์   
 ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน   
 ผศ.ดร. อรทัย เลียงจินดาถาวร   

 
๔.๒ อาจารย์ร่วมสอน หมายถึง อาจารย์ประจาํของมหาวทิยาลัยอบุลราชธานี สงักัดต่างคณะกับหลักสูตร 

 



ลําดับ
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัดคณะ 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสทิธิ ์
(ระบ ุดร. หากสาํเร็จการศกึษาระดับ
ปรญิญาเอก) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

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

๔.๓ อาจารย์พิเศษ  หมายถึง อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานหรือสถาบันอื่น             
หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภาคเอกชน ที่มหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ และทําหน้าท่ีสอนในหลักสูตร/
สาขาวิชา  
 

ลําดับ
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัด 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสทิธิ ์
(ระบ ุดร. หากสาํเร็จการศกึษาระดับ
ปรญิญาเอก) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

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

 
๕. อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอสิระ 
  ๕.๑ รายชื่ออาจารย์ทีป่รึกษา 
 
 
ลําดับ
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

วิทยานิพนธ์ 
(คน) 

การค้นคว้า
อิสระ (คน) 

รวม (คน) วิทยานิพนธ์ 
(คน) 

การค้นคว้า
อิสระ (คน) 

รวม (คน) 

๑ ดร.ประเทอืง ม่วงออ่น 0 1 1 0 0 0 

๒ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย์ 0 3 3 0 0 0 

๓ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 
 ๕.๒ ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗  จํานวน ...............  เร่ือง  

      ๑) แบ่งตามค่าถ่วงน้ําหนักตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 



รายละเอียด ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน 
(เร่ือง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒  

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึง่ หรือผา่นสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔  

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับ 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนมัุติ 

๐.๔  

ผลงานที่ได้รบัการจดอนุสิทธบิัตร ๐.๔  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่๒ ๐.๖  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาวา่ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาํหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

๐.๘  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่๑ ๐.๘  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติทีอ่ยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐  

ผลงานที่ได้รบัการจดสทิธิบัตร ๑.๐  

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมิูภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐  

 
      ๒) แบ่งตามค่าถ่วงน้ําหนักตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 

 
ที่ 

ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

จํานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ 

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่แบ่งตามค่าถ่วงน้ําหนัก (เร่ือง) 

รวม
ทั้งส้ิน 
(เร่ือง) 

๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ อ่ืนๆ  

๑ ดร.ประเทือง ม่วงออ่น        

๒ ดร.อรุณี สณัฐิติวณิชย์        

๓ [คลิกพิมพ์]         

 



๖. อาจารย์สอบวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ 
  
ลําดับ
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

จํานวนนักศึกษาที่สอบ 

วิทยานิพนธ ์

(คน) 
การค้นคว้าอิสระ  

(คน) 
รวมทั้งสิน้ 

(คน) 
๑ รศ.ดร.อรทัย เลียงจินดาถาวร 0 4 4 

๒ ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช 0 4 4 

๓ ดร.ประเทอืง ม่วงอ่อน 0 3 3 

 ดร.อรุณี สณัฐิติวณิชย์ 0 1 1 

 
 
๗. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 

๑. การรับอาจารย์ใหม่ 

1 อาจารยใ์นหลักสูตรมีคณุวฒุิทีส่าํเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาโท ศึกษาในแผน ก และปริญญาเอก 
ตรงหรือสัมพันธ์กบัสาขาวิชาเปิดสอน และมคีวามสามารถด้านการสอน  การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและการควบคุม
วิทยานิพนธ ์

 2. อาจารย์มีประสบการณ์ทําวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 
๒. แผนการเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1 การปฐมนิเทศ ช้ีแจงปรัชญา วัตถปุระสงคข์องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญให้แก่
อาจารย์  อธบิายคู่มือการศึกษา หลักสูตร คู่มืออาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ  

2 การอบรม/ช้ีแจงการจัดทาํรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 การรายงานผลรายวิชา มคอ.5  
3 การอบรมเทคนิคการสอน  การวัดและประเมินผล การวจิัยในช้ันเรียน 
4 การจัดหาอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
5 การทดลองสอนและประเมินการสอน 

๓. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

    ๑) มีอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่หรือไม่ 

      ไม่มี               มี  จํานวน  [คลิกพิมพ์]   คน  

     ๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

      ไม่มี               มี  จํานวน  [คลิกพิมพ์]   คน 

 
 

  ๓) สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ  :  [คลิกพิมพ์]  
 

  ๔) สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม  :  [คลิกพิมพ์]  



 

๔. รายงานการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการเก่ียวกับการเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

- คุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ 

- กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 

- การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

๕. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ในปีการศึกษา 2558 จะมอีาจารย์ทีส่าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลบัมาปฏิบัติราชการเพ่ิม  
 
๘. การแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

๑. ระบุประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่กําหนดเกี่ยวกับการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสตูร 

ตามประกาศของมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี
 

๒. ระบุแนวปฏิบัติ ขัน้ตอนการดําเนินการของคณะ/หลักสูตรที่กําหนดเก่ียวกับการแต่งต้ังอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

    ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

๓. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

     
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการเก่ียวกับการเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 
 
๙. ระบบการบริหารอาจารย์ 
 ๑๐.๑ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 
๑. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
1 มีการประชุมการวางแผน ติดตาม ประเมินผลคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนําข้อมลูมา
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรประจําปี   
2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้สาํหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

3 มีการปรึกษาหารือแนวทางร่วมกบัผูใ้ช้บณัฑิต และผูท้รงคุณวฒุิ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสตูร 



๒. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

(ยังไม่เสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน จึงยังสรุปไม่ได้) 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน 
 
(ยังไม่เสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน จึงยังสรุปไม่ได้) 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
(ยังไม่เสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน จึงยังสรุปไม่ได้) 

 
 

๕. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

(ยังไม่เสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน จึงยังสรุปไม่ได้) 
 

 
 ๑๐.๒ แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
๑. แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
1. ตามแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

2. สนบัสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการ และตําแหน่งทางวิชาการ 

3. การมอบหมายภาระงานตามความถนัด และความเป็นธรรมกบัเพ่ือนร่วมงาน 
  
๒. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน 
การประกันคุณภาพเป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาอาจารย์ เน่ืองจาก อาจารย์ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทํางานด้าน
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ และยังต้องเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการประกันคุณภาพ ซ่ึงทําให้อาจารย์ไม่มีเวลา
ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน หรือการขอตําแหน่งทางวิชาการ เพราะต้องมาทํางานประกันคุณภาพ ซ่ึงเปลี่ยนแปลง
ทุกปี และไม่มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศมารองรับ  
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 



 
 
๑๐. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ๑๐.๑ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
๑. แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ (อย่างน้อยด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และด้านการวิจัย)  

 1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล  
1.1 อบรมพัฒนาวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สําคญั 
1.2 อบรมการวัดและประเมินผลระดับอุดมศึกษา 
1.3 การถอดบทเรียน การจัดการความรู ้
1.4 การนาํเสนอผลการสอนต่อทีป่ระชุมวิชาการ 
1.5 อบรมการวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
1.6 อบรมการวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาศกัยภาพผูเ้รียน 

2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีด้านอื่น ๆ   
2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ และหนงัสือ หรือตําราเรียน 
2.2 สนับสนุนทุนการวิจัย การนาํเสนอผลงานวิชาการ และการไปประชมุสัมนาทางวิชาการ ทั้งในและนอก

ประเทศ 
2.3 สนับสนุนการศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น การศึกษาดูงาน ในสถาบันการศึกษาทัใ้นและนอกประเทศ 
2.4 จัดทําวารสารวิชาการเพ่ือเป็นเวทีแสดงผลงานวิชาการของคณาจารย์ 

 

๒. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

    ๑) สรุปการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําหลักสตูร 

    ๒) สรุปกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ 

 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ขาดทุนวิจัยท่ีสนับสนุนการวิจัยในสายสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ทุนระดับประเทศ  
- นโยบาย คสช. ที่ควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออก ทําลายบรรยากาศในการพัฒนาด้านการ
เขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์ หรือเสนอแนะการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ  
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
  

๑๐.๒ ระบบการติดตามให้อาจารย์นําความรู้และทักษะทีไ่ด้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 



 

๑. แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการที่เก่ียวข้องกับการติดตามให้อาจารย์นําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
    - สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนใช้การเรียนการสอนท่ีเน้นกรณีศึกษา หรือประสบการณ์จริง เป็นวิธีการสําคัญในการสอน 
 

๒. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
๑๑. การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ขัน้ตอนการแต่งต้ังอาจารย์พเิศษ 

   
 

๒. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

    (สรุปผลการดําเนินงาน หมวดที ่๔ อาจารย์ ข้อ ๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ) 
 

 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
๑๒. การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 



๑. รายงานการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้ังแต่เร่ิมใช้หลักสูตร จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      มีการเปลี่ยนแปลงท้ังสิ้น ................. คร้ัง ดังนี้ 
       
คร้ังท่ี อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีเปลี่ยนแปลง สาเหตุหรือเหตุท่ีต้อง

เปลี่ยนแปลง 
เอกสารอ้างอิง 

   สมอ. ๐๘  
    

 
 
๒. แนวทางหรือกลยุทธ์เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ไม่มี 
 

๓. รายงานผลการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

     
 
๔. ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
อาจารย์ประจําหลักสูตร 1 ท่าน เกิดการซํ้าซ้อนกับหลักสูตรอื่น คือ ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี ซ่ึงได้ดําเนินการตรวจสอบ....... 
 

๕. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
 
 

หมวดที่ ๕   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลกัสูตร (รอกรอก มคอ.7 หลัง 23 มิ.ย.58) 
 
๑. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศกึษา/ปีการศึกษา   
  
 

รหัสวิชาและชื่อวิชา 
จํานวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

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

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

 
๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ   

คําชี้แจง ให้ระบุรหัสและช่ือรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมาก
หรือตํ่าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตกมากเกินไป 



การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่กําหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  เหตุผล
ที่ทําให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกําหนดหรือเกณฑ์ที่ต้ังไว้ และมาตรการแก้ไขที่ได้ดําเนินการไปแล้ว  (หากจําเป็นให้แนบ
ข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขที่ได้ดําเนินการมาแล้วด้วย)  

 
 

รหัสและชื่อวิชา ความไม่ปกติทีพ่บ การดําเนินการตรวจสอบ มาตรการแก้ไขที่ได้ดําเนินการ
แล้ว 

xxxx xxx …….. มีผูส้อบได้ค่าเฉลี่ย A ร้อย
ละ ๑๐๐ 

๑.ต้ังกรรมการตรวจสอบการให้
คะแนนทุกสว่น 

๒. การประเมนิผลเป็นการประเมิน
จากรายงาน กรณีศึกษาและงานอื่น ๆ 
ทําให้นักศึกษาได้คะแนนกลุม่ตาม
เกณฑ์ที่กําหนด 

๑.ให้อาจารย์ตรวจรายงานและ
แยกผลงานเปน็รายบุคคล 

 
๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
 ๓.๑ รายวิชาทีไ่ม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ม่ได้เปิดสอน 

คําชี้แจง ให้ระบุรหัสและช่ือรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอนและ
มาตรการทดแทนที่ได้ดําเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน หรือจํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ดําเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพ่ือเป็นการประกันว่า นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 

เหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 
มาตรการทดแทน 

ทีไ่ด้ดําเนินการ  
(ถ้ามี) 

[รหัสวิชา] [ช่ือวิชาภาษาไทย]  อธบิายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน  เช่น เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา สอนเสริม 
ฯลฯ 

   
   

 
 ๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเน้ือหารายวิชาไม่ครบถ้วน   
  คําชี้แจง ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุท่ีไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อดังกล่าว  พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) 
เช่น สาระท่ีขาดและจําเป็นต้องสอนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานของรายวิชาอ่ืนได้เพ่ิมหัวข้อหรือสาระที่ขาดในรายวิชาท่ีสูงขึ้น 
 

รายวิชาที่สอนเน้ือหารายวชิา 

ไม่ครบถ้วน 

เหตุผลทีส่อนเน้ือหารายวิชา    
ไม่ครบถ้วน 

 

มาตรการทดแทนทีไ่ด้ดําเนินการ 

(ถ้ามี) 
 



[รหัสวิชา]  [ช่ือวิชาภาษาไทย]  อธบิายสาระ หัวข้อที่ขาด 
สาเหตุ  

เช่น มอบหมายงานให้ค้นควา้เพ่ิม 

   

   

 

๔. การปรับปรุงเน้ือหาของรายวิชาให้ทนัสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

รายวิชา รายละเอียดทีป่รับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 

[รหัสวิชา]  [ช่ือวิชาภาษาไทย]    
[รหัสวิชา]  [ช่ือวิชาภาษาไทย]    

[รหัสวิชา]  [ช่ือวิชาภาษาไทย]    

๕. การปรับปรุงแผนการศึกษาหรือเง่ือนไขรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

รายวิชา รายละเอียดทีป่รับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

[รหัสวิชา]  [ช่ือวิชาภาษาไทย]    
[รหัสวิชา]  [ช่ือวิชาภาษาไทย]    

[รหัสวิชา]  [ช่ือวิชาภาษาไทย]    

 
 

หมวดที่ ๖ การบริหารจัดการหลักสตูร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1  การประเมินกลยทุธ์การสอน :   หลักสูตรมีการประเมินกลยุทธ์การสอน ได้แก่ 
 1.1.1 แบบสอบถามจากนักศกึษา 
 1.1.2 แบบประเมินจากคณาจารย์/ผู้เช่ียวชาญเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาํแนะนํา 
 1.1.3 แบบรายงานผล/แบบประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอน  
 1.1.4 ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน :    หลักสูตรมีการประเมินทักษะของอาจารย์ 
ได้แก่ 

1.2.1 แบบประเมินการสอนรายวิชาในหลกัสูตรของนักศกึษาในแต่ละภาค   
1.2.2 แบบประเมินตนเองของอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน 

  1.2.3 การสงัเกตการณ์ของผูรั้บผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือคณะผูส้อน 
 ๑) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (รอนักศกึษาประเมินใน REG) 
 



๑. ระบบและกลไกที่ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา 

  - REG 

  - การทวนสอบผลสมัฤทธิ์การศึกษาระดับรายวิชา 

 - การสมัภาษณ์และสงัเกตพฤติกรรมนักศึกษาระหว่างเรียนอย่างไม่เป็นทางการของอาจารย์ประจําวชิา 
 

๒. สรุปผลการประเมินรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

    - ผลการประเมิน แยกภาคการศึกษา  

 
 

ท่ี รายวิชา ผลการประเมิน 
คะแนน ระดับ ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

๑ ๑๔๑๑ ๑๐๑ ภาษาไทยกับการ
สื่อสาร 

๔.๔๓ ระดับมาก  

๒ ๑๔๑๑ ๑๐๔ ศิลปะการใช้ภาษาไทย ๔.๔๗ ระดับมาก  

๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะทีส่ําคัญจากผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

(รอนักศึกษาประเมินใน REG) 
 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 
 
 ๒) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 
 
๑. ระบบและกลไกที่ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  - ประเมินโดยอาจารย์ผูส้อน และการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ระดับหลักสตูร 
 

๒. สรุปผลการประเมินการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

    - ผลการประเมิน 

     
 

๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะทีส่ําคัญจากผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน             
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 

(มีแต่เทอมต้น รอข้อมูลเทอมปลาย) 
 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 
 
๒. การกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระและการแต่งต้ังอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้า
อิสระ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระและการแต่งต้ังอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
  ตามหลักเกณฑ์ของมหาวทิยาลัย และแนวปฏบิัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์  
 

๒. รายงานการกําหนดหัวขอ้วิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระและการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และ
การค้นคว้าอสิระ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

     
    ผา่นรายงานการประชุมบณัฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ คร้ังที ่....../2558 วันที ่............................. 
 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่สําคัญในการกําหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

นักศึกษามักมีมุมมองในการศึกษาเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี หรือพ้ืนที่จงัหวัดใกล้เคียงเทา่น้ัน ทาํให้งานวิจัย
ที่ศึกษาในระดับภาพรวมของประเทศไม่ม ี

 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
๓. การควบคุมดูแลการใหค้ําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 



 

๑. ระบบของมหาวิทยาลัย  
ดําเนินการตามข้อบังคบัมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อ ๓๖ การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระ 

๓๖.๑ การประเมินผลความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นควา้อสิระ ต้องกระทําในทุกภาคการศึกษา 

๓๖.๒ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการค้นควา้อสิระประเมินความก้าวหนา้ในการทาํวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นควา้อสิระของนักศึกษา โดยระบุจาํนวนหน่วยกิตวทิยานิพนธ์หรือการคน้คว้าอสิระที่ได้รับการประเมินให้ได้
สญัลักษณ ์S ของนักศึกษาแต่ละคนในแต่ละภาคการศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หาก
ผลการประเมนิพบวา่ไม่มีความกา้วหน้า จํานวนหนว่ยกิตที่ได้ในภาคการศึกษานั้นๆ ให้มีค่าเป็น S เท่ากบั ๐ หน่วย 

(ศูนย์หน่วย) และให้รายงานผลการประเมินต่อกรรมการบริหารหลกัสูตรและคณะ 

๓๖.๓ นักศึกษาทีล่งทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือการค้นควา้อิสระแล้ว ได้รับการประเมินผลความก้าวหนา้เป็น S เท่ากับ 

๐ หน่วย (ศูนย์หน่วย) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขโดยอาจให้นักศึกษาผู้
นั้นได้รับการพิจารณาให้เปลีย่นหัวข้อเร่ืองวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอสิระหรือเปลีย่นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หรือการค้นควา้อสิระ หรืออืน่ๆ แลว้แต่กรณี และประธานหลักสูตรต้องรายงานสาเหตุและผลการพิจารณาต่อคณบดี
เพ่ือหาข้อยุติ 

๒. ระดับคณะและหลักสูตรใหข้อ้มูลเก่ียวกับการดําเนินการที่เก่ียวข้อง 

๑. ประกาศ/แนวปฏิบัติ/ขัน้ตอนทีห่ลักสูตรใช้ในการดําเนนิการ 

๒. ปฏทิินการดําเนินงาน  
๓. รายงานผลการดําเนินงาน สรุปจาํนวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และผลการ

ประเมินวิทยานิพนธ์/การค้นควา้อิสระ แยกภาคการศึกษา 

๓.๑ ภาคเรียนที ่๑ 

 
สําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

ลงทะเบียน ผ่าน สะสมรวม 
      
      

 

๓.๒ ภาคเรียนที ่๒  
สําดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

ลงทะเบียน ผ่าน สะสมรวม 
      
      

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  
๕. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
๔. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



 
 

๔. การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอสิระ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนินการเก่ียวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
วิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ 

   
ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และแนวปฏิบัติทีก่ําหนดโดยคณะกรรมการบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์ 

๒. รายงานการดําเนินการเก่ียวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

     
    ยังไม่มีนักศึกษาสอบการคน้ควา้อสิระ หรือวิทยานิพนธ ์

 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่สําคัญในดําเนินการเก่ียวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 
 
๕. การให้ทนุวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวจัิยแก่นักศึกษา 
 
๑. หลักเกณฑ ์แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนินการเก่ียวกับการใหท้นุวิจัยและทุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศกึษา รวมทั้งแหล่งทนุ 

   
ตามประกาศหลักเกณฑ์.....กองทุน............คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี

๒. รายงานการใหทุ้นวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

     
 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่สําคัญในการใหท้นุวิจัยและทนุการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศกึษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 



 

 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 
 
๖. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

  การจัดผูส้อนโดยผา่นที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ และการจัดรายวชิาตามแผนของหลักสูตร 

 

๒. รายงานการการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

     
 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่สําคัญในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 
 
๗. การกํากับมาตรฐานการทาํรายละเอียดรายวชิา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
 



๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนินการเก่ียวกับการกํากับมาตรฐานการทํารายละเอียด
รายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดทาํรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
  (ไม่เข้าใจว่าคอือะไร?) 
 

๒. รายงานการกํากับมาตรฐานการทาํรายละเอียดรายวชิา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนนิงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

     
  (ไม่เข้าใจว่าคอือะไร?) 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่สําคัญในการกํากับมาตรฐานการทาํรายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของรายวชิา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 
 
๘. กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
 
๑. แผนดําเนนิกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 เช่น  

- การให้ความรู้และระดบัชัน้ความสําคญัในการตพีมิพเ์ผยแพร่
ผลงานวจิยัในวารสารวชิาการตามฐานขอ้มลูที ่ สกอ. รบัรอง และการ
จดสิทธบิตัรหรอือนุสิทธบิตัร 

- การให้ความรู้เกีย่วกบัจรรยาบรรณนกัวจิยั ปญัหาการคดัลอก
ผลงานวจิยั และปญัหาของวารสารทีไ่มม่คีุณภาพ 

- การชีแ้นะแหลง่ทนุสนบัสนุนการทาํวทิยานพินธแ์ละส่งเสรมิให้
นกัศึกษาจดัทาํขอ้เสนอโครงการทีม่โีอกาสไดร้บัทนุสนบัสนุน 

- การเตรยีมความพร้อมทางการเรยีนแกน่กัศึกษา (เช่น ความรูพ้ืน้ฐานที่
จาํเป็นต้องมกีอ่นเขา้โปรแกรม ภาษาองักฤษ 

 



๒. รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนกัศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
๕. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 
 
๙. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลกัสูตร 

    1 การประชุมตรวจสอบคะแนนจากกระดาษคําตอบขอ้สอบของนักศกึษาและงานทีม่อบหมาย 
2 การประเมินการเรียนการสอนทุกวิชาโดยนักศึกษา 
3 การประชุมพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
4 การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา ผู้สาํเร็จการศึกษา ผูใ้ช้บัณฑิต และผูท้รงคุณวฒุ ิ 
5 การประเมินภาควิชาและหลักสตูรโดยผู้ทรงคุณวฒุิ 

 6 การตรวจสอบทักษะของบณัฑิตโดยการสมัภาษณ์ผูใ้ช้บัณฑิต หรือการสง่แบบสอบถามเพ่ือประเมินความ
พึงพอใจต่อบณัฑิตโดยผู้ใช้บณัฑิต 
 
 

๒. รายงานการดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

    (มีแต่เทอมต้น เทอมปลายยังไม่เสร็จสิน้การจัดการเรียนการสอน) 
 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินงานเก่ียวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้ง
ระดับรายวิชาและระดับหลกัสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 



๖. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 

 
๑๐. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา     
การตรวจสอบความผิดปกติของผลการเรียน โดยอาจารย์ประจาํหลักสตูร และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา 
และระดับหลักสูตร 

 

๒. รายงานการดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

    (มีแต่เทอมต้น เทอมปลายยังไม่เสร็จสิน้การจัดการเรียนการสอน) 
 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา      
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

(มีแต่เทอมต้น เทอมปลายยังไม่เสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน) 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

(มีแต่เทอมต้น เทอมปลายยังไม่เสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน) 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 

 
๑๑. การประเมินวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และขัน้ตอนของหลักสูตรที่ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินวิทยานิพนธแ์ละการ
ค้นคว้าอิสระ  

1  ประเมินคณุภาพงานวจิัยโดยอาจารย์ทีป่รึกษา โดยนกัศึกษาเสนอหัวขอ้วิจยั/วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริ
หารหลกัสูตรเพ่ือให้มีการจัดสอบเคา้โครงวจิัย/วิทยานิพนธ ์

2  ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาํวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการรายงานดว้ยวาจาและเอกสาร โดย
นักศึกษาจะต้องดําเนินการรายงานผลความก้าวหน้าการทํางานวิจัย/วทิยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 



3  ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทาํงาน ผลงานที่เกิดในแตล่ะขัน้ตอน และ
รายงานโดยอาจารย์ทีป่รึกษา 

4  เม่ือนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาวทิยานพินธ์หรือการศกึษาค้นควา้อสิระครบตามจาํนวนหน่วยกิตแลว้ 
นักศึกษาจะต้องดําเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นควา้อิสระในภาคการศึกษาถัดไป 

 

๒. รายงานการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

    ไม่มี นักศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อสิระ 

    ไม่มี จาํนวนวิทยานิพนธ์ที่มีผลประเมินระดับต่างๆ  
 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 

 
๑๒. การประเมินประสทิธิผลของกลยุทธก์ารสอน 
 
๑. แนวปฏบิัติ และขั้นตอนของหลักสูตรที่ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินประสทิธผิลของกลยุทธ์การสอน 

 
 

๒. รายงานการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินประสทิธิผลของกลยุทธก์ารสอน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

     
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับต่อ
สัมฤทธผิลของการสอนและผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

๑.   คุณธรรม จริยธรรม 

-  

(รอการทวนสอบผลสมัฤทธิร์ะดับรายวิชา) 

๒.  ความรู้ 

-  
(รอการทวนสอบผลสมัฤทธิร์ะดับรายวิชา) 

๓. ทักษะทางปัญญา (รอการทวนสอบผลสมัฤทธิร์ะดับรายวิชา) 



-  

๔. ทักษะด้านความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

-  

(รอการทวนสอบผลสมัฤทธิร์ะดับรายวิชา) 

๕. ทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  

(รอการทวนสอบผลสมัฤทธิร์ะดับรายวิชา) 

๖. ทักษะพิสัยหรือทักษะอื่น ๆ 

- 

(รอการทวนสอบผลสมัฤทธิร์ะดับรายวิชา) 

 
 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

(รอการทวนสอบผลสมัฤทธิร์ะดับรายวิชา) 
 

๖. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

(รอการทวนสอบผลสมัฤทธิร์ะดับรายวิชา) 
 

 
๑๓. การจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏบิัติและข้ันตอนของหลักสูตรทีดํ่าเนินการเก่ียวกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ของ
หลักสูตรที่อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วม 

1 มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณเพือ่จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมทุกปี  
2 ใช้หนังสือและตําราร่วมกับสือ่อิเลคทรอนิกส์อื่นๆ หรือ e- book  
3 ใช้ทรัพยากร อปุกรณ์การเรียนการสอนอื่น ๆ รวมทัง้สือ่อเิล็กทรอนิกสอ์ื่น ๆ  
4 มีงบประมาณของหอสมุดกลางจัดซือ้ในสว่นของคณะอีกประมาณปลีะ 500,000 บาท 
5 รับบริจาคหนังสือจากนักศึกษา ศษิย์เกา่ อาจารย ์และบุคคลทัว่ไป 

 

๒. รายงานการดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

     
 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 



 
๑๔. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏบิัติและข้ันตอนของหลักสูตรทีดํ่าเนินการเก่ียวกับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 

 

(ข้อมูลจากระบบ REG) 

๒. รายงานการดําเนินการเก่ียวกับการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลกัสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

     
 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการดําเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 
 
 

หมวดที่  ๗  สรุปการประเมินหลกัสตูร 
 

๑. ความพงึพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกทีห่ลักสูตรใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผูรั้บผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธกีารอื่นๆ 

    - การดําเนนิงาน : จํานวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร 

 

 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

 
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานเพือ่แก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษา
ต่อการบริหารจัดการหลักสตูร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



 
 

๒. ความพงึพอใจของบัณฑติต่อการบริหารจัดการหลักสตูร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกทีห่ลักสูตรใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผูรั้บผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธกีารอื่นๆ 

    - การดําเนนิงาน : จํานวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตการบริหารจัดการหลักสูตร 

 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

 

๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
๕. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
 

๓. ความพงึพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของนักศึกษาชัน้ปีอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกทีห่ลักสูตรใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผูรั้บผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธกีารอื่นๆ 

    - การดําเนนิงาน : จํานวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร 

 

 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

 
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานเพือ่แก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษา
ต่อการบริหารจัดการหลักสตูร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 



 

๔. ความพงึพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกทีห่ลักสูตรใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร  
    - ผูรั้บผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธกีารอื่นๆ 

    - การดําเนนิงาน : จํานวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  

 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
๕. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 
 
๕. ผลการดําเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน 

๑. อาจารยป์ระจาํหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 

๒. มีรายละเอยีดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคลอ้งกับกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 

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

 

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ  มคอ. ๕ 
และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วนั หลงัสิ้นสุดปกีารศึกษา 

 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. ๗ 
ภายใน ๖๐ วนั หลงัสิ้นสุดปกีารศึกษา 

 



ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนินงาน 

๖.  มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

๗.  มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปทีี่แลว้ 

 

๘. อาจารยใ์หม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนาํด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

 

๙. อาจารยป์ระจาํทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างนอ้ยปลีะ ๑ คร้ัง 

 

๑๐. จํานวนบคุลากรสนับสนนุการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตที่มต่ีอบณัฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕๑  จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

 

๑๓.   

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่  ๘  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร  
 
๑.  การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปทีีผ่่านมา 

[คลิกพิมพ์]  มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 
๒.  การเปล่ียนแปลงภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีทีผ่า่นมา 

1. การเปิดหลกัสูตรที่คลา้ยคลงึกันของมหาวิทยาลัยรัฐ ในพ้ืนที่จังหวัดอบุลราชธาน ีทาํให้จํานวนนักศึกษาที่สมัคร
เข้าหลักสตูร รปม. ของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีมจีํานวนลดลง  
2. ปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไทย ทาํให้นกัศกึษาสนใจเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์มากกว่าการบริหาร
จัดการภาครัฐ ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  



3. การรัฐประหารทําให้ประเทศปกครองด้วยระบบเผด็จการทหาร และมีการใช้กฎอัยการศึก ทาํให้อาจารย์และ
นักศึกษาขาดเสรีภาพทางวิชาการในการแสดงออกอย่างเสรี มีผลต่อการวิเคราะห์ วิพากษ ์หรือการแสดงความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานภาครัฐ  
4. นโยบายการประกันคุณภาพ ที่เน้นการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานมากเกินไป ทําให้การดําเนินการต่างมีความ
เป็นระบบราชการ (formality) มากขึ้น ขาดความคลอ่งตัวในการบริหารจัดการ อีกทัง้ทําให้ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่าง
สิ้นเปลอืงมากขึ้น นอกจากน้ี ยังทาํให้อาจารย์ประจาํหลักสูตรขาดเวลาในการพฒันาความรู้ให้ทันสมัยเทียบเทา่
อาจารย์ในมหาวิทยาลยัต่างประเทศ 
 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ปัญหาอปุสรรคในการบริหาร

จัดการหลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต 

(รอประชุมหลงัสง่เกรด และ
มอค. 5 ระดับบัณฑิต) 

(รอประชุมหลงัส่งเกรด และมอค. 5 

ระดับบณัฑิต) 
(รอประชุมหลงัส่งเกรด และมอค. 5 ระดับ
บัณฑิต) 

 

 
หมวดที่  ๙  แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลกัสตูร 

 
๑.  ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปทีี่ผ่านมา  (รายงานผลโครงการสาํรวจการ
พัฒนาหลักสูตร รม. รปม. อ.ณรุจน์) 
 

แผนการดําเนินการ กําหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการดําเนินการ  
สําเร็จ/ไม่สําเร็จ

ตามแผน 

เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ 

จัดอบรมการเขียนบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการ 
เพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพท่ีมหาวิทยาลัย
บังคับให้ทํา สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
รวมถึงแผน ข ท่ีไม่ต้องทํา
วิทยานิพนธ์ ให้ต้องมี
บทความเผยแพร่ด้วย 

วันท่ี...... ดร.ประเทือง ม่วง
อ่อน 

สําเร็จ 
(รอรายงานโครงการ 
อ.ประเทือง) 

[คลิกพิมพ์]  

กําหนดแนวทางการจัด
ทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ 
ให้ชัดเจน และแตกต่างจาก
วิทยานิพนธ์ โดยร่างเป็น
แนวปฏิบัติของคณะ

ปีการศึกษา 
2557 

ประธานหลักสูตร สําเร็จ 
(ตามขั้นตอนท่ีผ่าน
กรรมการบัณฑิต) 

[คลิกพิมพ์]  



รัฐศาสตร์ และสนับสนุนให้
นักศึกษามีอาจารย์ท่ีปรึกษา
ภายหลังสอบประมวลผล
ภายใน 45 วัน 
กิจกรรมสัมพันธ์ท่ีเอ้ือให้
นักศึกษา อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีสนับสนุน เข้าใจ
และแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน
และกันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึง
อาจารย์ได้มากขึ้น 

ปีการศึกษา 
2557 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

โครงการ..........  

 

๒.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร (รอหลังสง่เกรด และมคอ.5) 
 ๒.๑  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  :  [คลิกพิมพ์] ( จํานวนหน่วยกิต  รายวิชาแกน  รายวิชาเลอืก ฯ ) 
 ๒.๒  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  :  [คลิกพิมพ์]  (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา   การ
เปลี่ยนแปลงวธิีการสอนและการประเมินสมัฤทธิผลรายวชิา  ฯ) 
 ๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน  :  [คลิกพิมพ์]  

 
๓.  แผนปฏิบติัการใหม่สาํหรับปี  

แผนการดําเนินการ กําหนดเวลาที่คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วัน เดอืน ปี ที่รายงาน 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร....................................ถูกต้อง     เป็นความ
จริงทุกประการ 

 
1. .................................................................... ประธานหลักสตูร วันที่......................... 

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

2. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสตูร วันที่.........................

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

3. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสตูร วันที่.........................

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

4. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสตูร วันที่.........................

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

5. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสตูร วันที่.........................

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

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

      (....................................................................) 
                           ตําแหน่ง  หวัหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

     วันที ่รายงานภายใน 30 วันหลังสิน้ภาค/และ หลัง 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 
 
              .................................................. 

      (....................................................................) 
              ตําแหนง่  คณบดีคณะ........................  

     วันที ่รายงานภายใน 30 วันหลังสิน้ภาค/และ หลัง 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 
 
         ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

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

            ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
     วันที ่รายงานภายใน 30 วันหลังสิน้ภาค/และ หลัง 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 


