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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ 

สำขำรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต ประจ ำรอบปีกำรศึกษำ 2557 ในวันที่  26  เดือน กันยำยน 2558 ตำมรำย
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่ำ ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรก ำกับมำตรฐำนหลักสูตร แต่อย่ำงไรก็ตำมกำร
ประเมิน ในภำพรวมของหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 2-6) ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 2.08 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์
คุณภำพปำนกลำง  และมีจ ำนวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมำก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 (บัณฑิต)          ใน
องค์ประกอบที่ 3-6 (องค์ประกอบที่  3 นักศึกษำ ,องค์ประกอบที่  4 อำจำรย์, องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรกำร
เรียนรู้ กำรประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้) อยู่ในระดับน้อย   

 

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภำพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ
กำรพัฒนำ ตำมรำยองค์ประกอบ ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. หลักสูตร/คณะต้องมีกำรวำงแผน และก ำกับให้เป็นไปตำมมำตรฐำนหลักสูตร โดยเฉพำะจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรในด้ำนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร จะต้องมีกระบวนกำร
วำงแผน ติดตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำน  

2. จัดท ำแผนพัฒนำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพื่อให้เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรและให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
3. หลักสูตรต้องปรับปรุงระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยเพ่ิมช่องทำงติดต่อกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ือให้

นักศึกษำเข้ำถึงอำจำรย์ที่ปรึกษำได้ง่ำย  
4.อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องสร้ำงควำมเข้ำใจเกณฑ์ประกันคุณภำพกำรศึกษำและน ำไปปฏิบัติ เพ่ือ

สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
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วิธีการประเมิน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
1. ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรตำมระบบและกลไกที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ก ำหนดขึ้น โดยกำรวิเครำะห์/เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภำพว่ำ
เป็นไปตำมเกณฑ์และได้มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทรำบสถำนภำพของตนเอง ทรำบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนด
แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพของหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 
1. กำรเตรียมกำรและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม 
2. ศึกษำรำยงำนกำรผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (SAR)  วิเครำะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐำน
ข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

1) สังเกตจำกสภำพจริงด้วยกำรเยี่ยมชม 
2) สัมภำษณ์ และจดบันทึก 

 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 นักศึกษำ 
3) ศึกษำจำกเอกสำรที่หลักสูตรน ำเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลกัสูตรตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ. 

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรยป์ระจ ำเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ ำหลักสตูรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

ไม่ผำ่น 

2. คุณสมบตัิของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สำขำวิชำที่เปิดสอน อย่ำงน้อย 2 คน 

ผ่ำน 

11. กำรปรบัปรุงหลักสูตรตำมรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ควำม
เห็นชอบโดยสภำมหำวิทยำลยั/สถำบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งำนในปีท่ี 
6) หมำยเหตุ ส ำหรับหลักสูตร 5 ปี ประกำศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกำศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่ำน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก ำหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภำพบัณฑติตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

  4.31 4.31 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ป ี

    76.70 3.83 

องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  กำรรับนักศึกษำ       1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  กำรส่งเสรมิและพฒันำนักศึกษำ     1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษำ      3 3 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  กำรบรหิำรและพฒันำอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร      1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภำพอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร        
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มคีุณวุฒิ
ปริญญำเอก 

    0 0 

     ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทีด่ ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

    0 0 

     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร      5 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร      2   

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสตูร      1 1  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  กำรวำงระบบผูส้อนและกระบวนกำรจดักำรเรียน
กำรสอน 

    1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน       2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสตูรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

    80 3.50 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้   

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้      1 1  

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 
2.08          ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2557 
 

องค์ประกอบที ่ คะแนนผ่าน 
จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  

2. บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 
2 0.00 0.00 4.07 4.07 ระดับคุณภาพดีมาก  

3. นักศึกษา 3 1.67 0.00 0.00 1.67 ระดับคุณภาพน้อย  

4. อาจารย์ 3 1.79 0.00 0.00 1.79 ระดับคุณภาพน้อย  

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมินผู้เรียน 

4 1.00 2.17 0.00 1.88 ระดับคุณภาพน้อย 

 

6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

1 0.00 1.00 0.00 1.00 ระดับคุณภาพน้อย  

รวม   13 7 4 2      

ผลการประเมิน 
1.62 1.88 4.07 

2.08 ระดับคุณภาพปานกลาง 
 

น้อย น้อย ดีมาก 

 หมายเหตุ 
        ผลการประเมิน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพน้อย 

     

 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง 

     

 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพด ี

     

 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 
กำรวำงแผนและติดตำม-ทบทวนผลกำรด ำเนินงำน
กำรก ำกับมำตรฐำนยังไม่เป็นระบบ 

สร้ำงระบบและแผนในกำรติดตำม-ทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำนกำรก ำกับมำตรฐำน 

ข้อเสนอแนะ  
 ควรควบคุมกำรด ำเนินงำนกำรก ำกับมำตรฐำนให้อยู่ภำยใต้กำรด ำเนินงำนของหลักสูตร    
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 
- - 

ข้อเสนอแนะ  
  แม้จะมีผลกำรประเมินจำกผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดี แต่เมื่อวิเครำะห์แต่ละองค์ประกอบพบว่ำ ทักษะ
ทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำรฯ อยู่ในระดับน้อยกว่ำทักษะในด้ำนอ่ืนๆ ดังนั้นหำกหลักสูตร/คณะมีแนวทำงเสริม 
กำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรสื่อสำร และกำรใช้ภำษำ ให้กับนักศึกษำ อำทิ กำรจัดกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อม
ให้กับนักศึกษำ ก่อนลงชุมชน เพ่ือเก็บข้อมูล และร่วมเวทีกับชำวบ้ำน  
 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 
ขำดกำรวิเครำะห์และประเมินกระบวนกำรกำร
รับเข้ำ/กระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 
โดยเฉพำะประเด็นในด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำทำงด้ำน
วิชำกำรฯ  

 

1.หำกมีกำรประเมินกระบวนกำรเพ่ือน ำผลนั้นไป
ปรับปรุง(PDCA)ในกำรด ำเนินงำนกำรรับเข้ำ/กำร
ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำก็จะส่งผลท ำให้สำมำรถ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนในด้ำนนี้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น  
2.หลักสูตรต้องปรับปรุงระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำโดย
เพ่ิมช่องทำงติดต่อกับอำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือให้
นักศึกษำเข้ำถึงอำจำรย์ที่ปรึกษำได้ง่ำย 
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ข้อเสนอแนะ  
กำรจัดกำรข้อร้องเรียนยังไม่มีระบบอย่ำงชัดเจนส่งผลท ำให้ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำได้ 
 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 
1.ขำดกำรวำงแผนส่งผลท ำให้ไม่มีอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรครบ 
2.ต ำแหน่งทำงวิชำกำรมีน้อย 

 

1.ต้องท ำกำรพิจำรณำแผนกำรบริหำรอำจำรย์ และมี
กำรสร้ำงมำตรกำรทดแทนในกรณีท่ีอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรลำศึกษำต่อ  
2.มีกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเขียนผลงำนทำง
วิชำกำรเพ่ือให้อำจำรย์ได้เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร
มำกขึ้น 

 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ให้น ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมำเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนและ
พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 
1.กำรวำงระบบตัวอำจำรย์ผู้สอน  
2.ขำดกำรก ำกับและติดตำมเรื่องกำรปรับสำระกำร
เรียนรู้ในรำยวิชำให้ทันสมัย เช่น เทคนิคในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
 

1.อำจำรย์ผู้สอน 1 คนควรรับผิดชอบไม่เกิน3รำยวิชำ 
ต่อปีกำรศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำได้เรียนรู้แนวควำมคิด
ที่หลำกหลำย  
2.อำจำรย์ควรพัฒนำควำมรู้ใหม่ๆ /เชิญผู้มี
ประสบกำรณ์ตรงในหัวข้อต่ำงๆ  

 
ข้อเสนอแนะ  

1. หลักสูตรควรพิจำรณำแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับล ำดับกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ  
2. เพ่ิมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้เด็กเรียนรู้นอกชั้นเรียน 
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3. อำจำรย์ควรสร้ำงกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับนักศึกษำก่อนลงชุมชน  
4. หลักสูตรขำดกำรประเมินผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในกิจกรรมหรือโครงงำนที่นักศึกษำที่ท ำร่วมกับ

ชุมชน  
 
องค์ประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 
1.สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ยังไม่สอดคล้อง/ไม่เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรของนักศึกษำ  
2.อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรยังมีส่วนร่วมในกำรจัดหำ
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ในกับนักศึกษำน้อย  

1.น ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำใน
ด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้มำวำงแผนและด ำเนินกำร
ให้สอดคล้องตำมควำมต้องกำรของนักศึกษำ  
2.สร้ำงกลไกกำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลัก
สุตรในด้ำนกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ในมำกข้ึน 
 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ต้องปรับปรุงห้องเรียนให้พร้อมส ำหรับกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดยเฉพำะห้องใหญ่  
 

ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานผลการด าเนินการ 
-    อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทุกคนควรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร และท ำควำมเข้ำใจเกณฑ์

ประกันคุณภำพกำรศึกษำและเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพ  
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ประจ าปีการศึกษา 2557 
วันที่   26  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2558 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมกำรฯ ประชุมพิจำรณำแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2557 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมกำรฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกำรด ำเนินกำรจัดกำรหลักสูตรตำม
องค์ประกอบต่ำงๆ กับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแบบพิชญภิจำรณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมกำรฯ พูดคุยและสัมภำษณ์ตัวแทนนักศึกษำ 

12.00 -13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมกำรฯตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน/ผลกำรด ำเนินงำน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมกำรฯประชุมสรุปผลกำรตรวจประเมินและเตรียมกำรเสนอผลด้วยวำจำ 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมกำรฯน ำเสนอผลกำรประเมินเบื้องต้นด้ำยวำจำ แก่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถำมเพ่ิมเติม 

 


