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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ใน “ระดับปานกลาง” (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.05 จาก
คะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้
ที่ 1.1 การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน/ได้มาตรฐาน”และมีระดับค่าคะแนนเฉลี่ย     ของ
องค์ประกอบ ที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 บัณฑิต     -ไม่ประเมิน- 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 นักศึกษา     1.67 น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 อาจารย์     2.00 น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  2.13 ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    3.00 ปานกลาง 
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯมีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 ในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผน บริหาร 
ด าเนินการ ประเมิน ทบทวนและปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 1.67 น้อย (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 2.00 น้อย (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 2.13 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.05 ปานกลาง 
(13 ตัวบ่งชี้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น หน้า 5 

วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก าหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การก าหนด

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษารายงานการผลการด าเนินงานของหลักสูตร (SAR)  วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐาน

ข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

1) สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

2) สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 นักศึกษา 

3) ศึกษาจากเอกสารที่หลักสูตรน าเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวชิาที่เปิดสอน อยา่งนอ้ย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบนั เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ 6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เปน็ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตร
ไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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หลักสูตร การปกครองท้องถิ่น   

ระดับ ปริญญาตร ี     

คณะ รัฐศาสตร์     
 > องค์ประกอบที่ 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่
ประเมิน 

คะแนน 
ผล

ประเมิน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 3 3.00 ผ่าน
ประเมิน 

 
  

 

 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 
   

องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   0.00   

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดบั ตรี โท และเอก) 

คะแนน 0.00 - 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

    
 

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ค่าถ่วง นน. 0.00 - 

  ผู้ส าเร็จฯ 0   

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   5.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ข้อ   1.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   2.00 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์   6.00   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 0   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 0 0.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง สัดส่วน 0 0.0 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น หน้า 8 

วิชาการ  

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   5   

 - ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร สัดส่วน 0.00 0.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   5   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     3.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

  8.50   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     2.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

  
  

1.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     1.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  9 90.0 

  10 

 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3   

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     3.00 

รวมตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน (องค์ 2-6) 
  

ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  
    

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -     -     -    ไม่ประเมิน 

3. นักศกึษา 1.67  -     -    1.67 น้อย 

4. อาจารย์ 2.00  -     -    2.00 น้อย 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.00 2.17  -    2.13 ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
1.86 2.38  -    

2.05 ปานกลาง 
น้อย ปานกลาง ไม่ประเมิน 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ใน “ระดับปานกลาง” (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.05 จาก
คะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1 การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน/ได้มาตรฐาน”และมีระดับค่าคะแนนเฉลี่ย     ของ
องค์ประกอบ ที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 บัณฑิต     -ไม่ประเมิน- 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 นักศึกษา     1.67 น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 อาจารย์     2.00 น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  2.13 ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    3.00 ปานกลาง 
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯมีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 ในการเข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผน บริหาร 
ด าเนินการ ประเมิน ทบทวนและปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
มีน้อย 

 
 
 

- อัตราการคงอยู่มีแนวโน้มลดลง 

- เพ่ิมหรือสอดแทรกกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เข้าไปในรายวิชา โดยเน้นให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์ของหลักสูตร 

- อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้ค าแนะน า

นักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีผล

การเรียนต่ า 

 

องค์ประกอบที่ 4  บริหารอาจารย์ 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรขาดคุณวุฒิปริญญาเอก

ต าแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิชาการ 

โอกาสการพัฒนา 

ควรส่งเสริมให้อาจารย์และพัฒนาอาจารย์ให้

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และจัดท าผลงานทาง

วิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้าร่วมประชุม

ไม่ถึงร้อยละ 80 

- หลักสูตรมีการจัดประชุมเพ่ือให้การบริหารหลักสูตร

และการจัดการการเรียนการสอนเป็นไปโดยความ

เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ 

- หลักสูตรควรมีการประชุมเพ่ือด าเนินการให้ครบ
วงรอบ PDCA และอาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมี
ส่วนร่วมในการเข้าประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80  

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- หลักสูตรให้ความส าคัญกับผลการประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้  

 

- รักษากระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน

เพ่ือให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม

สอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและอาจารย์ 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- - 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมการฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการด าเนินการจัดการหลักสูตรตาม
องค์ประกอบต่างๆ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรแบบพิชญภิจารณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยและสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลด้วยวาจา 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 






