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ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้คณะ
ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่
จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2.  เพื่อให้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบจุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและ
แนวทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3.  เพื่อให้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง 
จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ภู่พัฒน์วบิูลย ์
 ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ ระหว่างวนัที่  14 – 15 กันยายน 2560 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2559 (ผลการด าเนินงานระหว่าง 1 สิงหาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ภู่พัฒน์วิบลูย ์ ประธานกรรมการ 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชัรี ศรีค า  กรรมการ 
 3.  นางกฤตยา  อุทโธ    กรรมการ 
 4.  นางสาวเต็มศิริ  ชิดด ี    เลขานุการ 

4.  วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท า รายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
 เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  ส าหรับ

เป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
 เพือ่ให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ

อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

5. ข้อมูลของคณะรัฐศาสตร์ โดยสังเขป 

5.1 ประวัติความเป็นมาโดยยอ่  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราฃธานี เกิดจากการสนับสนุนทางวิชาการจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์ 

ดร.บุญทัน ดอกไธสง อดีตศาสตราจารย์ประจ าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด
นครราชสีมา และอดีตรองประธานวุฒิสภา กล่าวคือ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ได้เข้ามาเป็น
กรรมการพิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทในปลายปี พ.ศ. 2547 
และต่อมาได้เสนอให้เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาเอกเมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งโดยแต่เดิมคณะ
รัฐศาสตร์สังกัดคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เร่ิมแรกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ริเร่ิมจัดตั้งคณะนิติศาสตร์โดย
คณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ช่วยสอนวิชาพื้นฐาน ต่อมาปรากฏว่าตลาดแรงงานทางสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้ขยายตัวเพิ่มมากข้ึน เพราะด้วยแนวโน้มของการกระจายอ านาจไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น
และการพัฒนาความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐแนวใหม่ กอปรกับการศึกษาทางสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์มีความโดดเด่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
สังคม และประเทศชาติโดยตรง ขณะเดียวกันความต้องการของผู้เรียนในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในอีสานใต้ที่มีความต้องการพัฒนาทางวิชาการและการเป็น
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ศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยทางสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภายหลังคณะ
รัฐศาสตร์ได้แยกตัวออกจากคณะนิติศาสตร์เมื่อกลางปี พ.ศ. 2548 โดยผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2549 ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีฐานะเป็นส่วน
งานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มี
สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในคณะแยกเป็น 4 ส่วนงาน คือ ส านักงาน
เลขานุการ สาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และกลุ่มงานบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณะได้จัดการ
เรียนการสอนจ านวน  5 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2559 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบให้ปิดหลักสูตร จ านวน         
3 หลักสูตร คือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     
 

5.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์  

ปรัชญา   “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพืน้ฐานคุณธรรม ตามหลักการประชาธิปไตย”   

วิสัยทัศน์  “เป็นสถาบันชั้นน าดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในภูมภิาคอาเซียน”   

อัตลักษณ์  “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม”  

เอกลักษณ์   “ภูมิปัญญาทางรัฐศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์แห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความคิด

สร้างสรรค์ สามารถด ารงตนบนพื้นฐานคุณธรรมตามหลักการประชาธิปไตย 
2. มุ่งวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์โดยเน้นความเชื่อมโยงเข้ากับชุมชนท้องถิ่นที่สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในเขตพื้นที่อีสานใต้เพื่อน าไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับอาเซียน 
3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น และสังคมในเขต

พื้นที่อีสานใต้เพื่อน าไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับอาเซียน 
4. ท านุบ ารุง  สืบสาน  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอันดีงามของท้องถิ่นในเขตพื้นที่อีสานใต้เพื่อ

น าไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับอาเซียน  
5. มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 
วัตถุประสงค์  

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพและมีความสุขใน
การด าเนินชีวิต 

2. สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้ง
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตอีสานใต้เพื่อน าไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับอาเซียน 
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3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพการจัดการ
สิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ขยายไปสู่สังคมในเขตอีสานใต้เพื่อ
น าไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับอาเซียน และเชื่อมโยงเข้าสู่การเรียนการสอน การวิจัย และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. ศึกษา เรียนรู้ สืบสาน เผยแพร่ เพื่อธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเขตอีสานใต้เพื่อน าไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับ
อาเซียน  

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและบุคลากรมี
ความสุข  

ยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน ผลิต

บัณฑิตเข้าสู่กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้คณะรัฐศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการวิจัย สร้างนวัตกรรมทางสังคม

และองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพชี วิตของชุมชน 
ท้องถิ่น ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้การบริการวิชาการสู่ชุมชน และท้องถิ่น  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  
ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามไว้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้องค์กรมีคุณภาพและบุคลากรมี
ความสุข พร้อมทั้งพัฒนาระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ของ
ประชาชน  
 

5.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีฐานะเป็นส่วนงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554  
โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในคณะแยกเป็น 4 ส่วนงาน คือ ส านักงานเลขานุการ สาขาวิชาการปกครอง 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และกลุ่มงานบัณฑิตศึกษา  
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คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ส านักงานเลขานกุาร สาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา 

งานบริหารทั่วไป 

งานบริหารบุคคล 

งานแผนและงบประมาณ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานบริการการศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

งานวิจัยและบริการวิชาการ  

งานคลังและพัสด ุ

หมายเหตุ  เป็นส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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5.4 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าคณะ
รัฐศาสตร์ 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

หัวหน้าสาขาวิชา 
การปกครอง 

หัวหน้าสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บัณฑิตศึกษา 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

หัวหน้างานบริหารบุคคล 

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ  

หัวหน้างานคลังและพัสด ุ

รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
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5.5 รายชื่อคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์   
1. ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช    คณบดีคณะรัฐศาสตร์    
2. นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสนัติรัตน์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผน  

และประกันคุณภาพการศึกษา    
3. ดร.จันทรา ธนะวฒันาวงศ์   รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ุญทิวา พ่วงกลัด  หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง   
5. ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน    หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 
6. นางสาวพิสมัย ศรีเนตร      ผู้แทนคณาจารย์ประจ า    
7. นายวันชัย ทิพยช์ัย     ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  

5.6 รายชื่อประธานหลักสตูร  

 1. นายปฐวี โชติอนันต์    ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวชิาการปกครอง  
 2. นางสาวรจนา ค าดีเกิด   ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์
 3. นายพสิษฐ์ วงษ์งามด ี   ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น  
 4. ดร.ณรุจน์ วศินปิยมงคล   ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวชิาการปกครอง 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี สัณฐิติวณิชย ์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
      สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร ์
 

6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดิสอน  

ปีการศึกษา 2559 คณะรัฐศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรวม 5 หลักสูตร โดยแยกเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสูตร ทั้งนี้  มี
หลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร จ านวน 2 หลักสูตร  

ตารางที่ 1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร ระดับ 
คะแนนประเมิน
ระดับหลักสูตร 

ผลประเมินระดับหลักสูตร 

1. รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
ปกครอง 

ปริญญาตร ี 2.70 
หลักสตูรได้มาตรฐาน / 
ระดับคณุภาพปานกลาง 

2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

ปริญญาตร ี 3.23 
หลักสตูรได้มาตรฐาน / 

ระดับคณุภาพด ี
ข้อมูล จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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7. จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 

 ในปีการศึกษา 2559 คณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 43 คน โดยแยกเป็นสายวิชาการ 
จ านวน 30 คน และสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 13 คน  

1) จ านวนอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษา 2559 คณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 30 คน โดยมีคุณวุฒิ
ปริญญาโทจ านวน 21.5 คน (ร้อยละ 71.66) และคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน 8.5 คน (ร้อยละ 28.34) ของ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 

สาขาวชิา 
อาจารย์ประจ า 

ปฏิบัติ 
งาน 

ลา
ศึกษา 

รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

1. การปกครอง 15 4 19 - 14 5.5 19.5 17 2 - - 19 
2. รัฐประศาสน-

ศาสตร์  
6 5 11 - 7.5 3 10.5 10 1 - - 11 

รวม 21 9 30 - 21.5 8.5 30 27 3 - - 30 
 

2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2559  

ปีการศึกษา 2559 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสิน้ 
13 คน โดยเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย 12 คน (ร้อยละ 92.31) และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน (ร้อยละ 3.33) ของ
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2559 แยกประเภทบุคลากร ดังนี้ 

ส านักงาน / สาขาวิชา 
ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวมท้ังหมด 

1. ส านักงานเลขานุการ  - 12 - 1 13 

2. สาขาวิชาการปกครอง - - - - - 

3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  - - - - - 

รวม - 12 - 1 13 

 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษา 2559 คณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (จ าแนกตามหลักสูตร และระดับ
การศึกษารายละเอียดตารางที่ 2) จ านวน 1,401 คน  โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1,375 คน 
คิดเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับ "ปริญญาตรี" เท่ากับ 1037.54 มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 21 คน 
ดังนั้น จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับ "ปริญญาตรี" ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ เท่ากับ 49.41 ต่อ 1 คน  
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ตารางที่ 4 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. รัฐศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการปกครอง 547 - - 547 

2. 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

809 - - 809 

3. 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

19 - - 19 

4. 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต                  
สาขาวิชาการปกครอง 

- 8 - 8 

5. 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 

- 18 - 18 

 รวม 1,375 26 - 1,401 
 

 

ตารางที่ 5 จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559  

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. 
รัฐศาสตรบณัฑิต                  สาขาวิชา
การปกครอง 

143 - - 143 

2. 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

209 - - 209 

3. 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

- - - - 

4. 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต                  
สาขาวิชาการปกครอง 

- - - - 

5. 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 

- - - - 

รวม 352 - - 352 
ข้อมูล งานทะเบียน กองบริการการศึกษา และส านักบัณฑิตศึกษา เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560  
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่  14 – 15 กันยายน  2560 

 

ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 
 

3.1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 

คุณภาพคุณภาพภายในของคณะรัฐศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2559  
ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน 
คุณภาพ 

3.1.2  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะรัฐศาสตร์ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการ
ตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่ คณะรัฐศาสตร์ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและผู้ใช้บริการของคณะ
รัฐศาสตร ์

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของ
คณะรัฐศาสตร์ และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์ ได้ซักถามและขอ
ความเห็นเพิ่มเติม 

3.1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม  การสัมภาษณ์  

และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบ
มาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
น าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2559  ให้คณะรัฐศาสตร์ 
ภายใน 30 วัน 
 
3.2  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจหลักฐานตามที่คณะรัฐศาสตร์ เตรียมเอกสารตามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้  ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ  เช่น common data set และข้อมูลเชิงคุณภาพ  เช่น  กระบวนการ
และกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  และสัมภาษณ์
นักศึกษารวมทั้งผู้ใช้บริการของคณะรัฐศาสตร์ 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่  14 – 15 กันยายน  2560 

 

ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร  หลักฐานผล
การด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์ ตามองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในจากคู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2559  ซึ่งคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2559 ได้ปรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับ
การด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ  5  องค์ประกอบ 13  ตัวบ่งชี้  
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมพิจารณา
ผลการประเมินเมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการพิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควรพิจารณา และ
อุปสรรคที่ส่งผลต่อคณะรัฐศาสตร์ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการได้
ประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.30 คะแนน  
 (รายละเอียดตามตารางที่ ป.1ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
 
ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลประเมิน ปีการศกึษา 2559 

ผลด าเนนิงาน คะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม 2.97 2.97 พอใช้ 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวฒุิปริญญาเอก 28.33 3.54 ด ี
1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 7 0.56 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 0 0.00 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 5.00 ดีมาก 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 3 3.00 พอใช้ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์  216,366.19  5.00 ดีมาก 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4 2.83 พอใช้ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 4 3.00 พอใช้ 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 4 3.00 พอใช้ 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

5 4.00 ด ี

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 6 5.00 ดีมาก 

คะแนนการประเมิน ระดับคณะ   3.30  
ระดับคุณภาพ   พอใช้  
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สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558          

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

รัฐศาสตร ์

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

1. การผลิตบัณฑิต           2.51 
พอใช้   

สกอ. 1.1 ผลการบริหาร
จัดการ
หลักสูตร
โดยรวม 

คะแนน 

2.96   2.97 2.97 พอใช้   

     - ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของ
ทุกหลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสตูร) 

  5.93         

     - จ านวนหลักสูตร ที่ผ่าน อ.1 ระดับ
หลักสตูร 

  2         

     - จ านวนหลักสูตรที ่ไม่ผ่าน อ.1 
ระดับหลักสูตร 

  0         

     - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด   2         

     - ร้อยละหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สกอ.   100.00         
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

รัฐศาสตร ์

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

สกอ. 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

คะแนน 28.33 

  

  3.54 

ดี   

     - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัตงิาน
จริง 

  
21 

        

     - จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ   9         

     - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

  8.5 28.33 3.54     

     - ป.ตร ี   0         

     - ป.โท   21.5         

     - ป.เอก   8.5         

     - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด   30         
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

รัฐศาสตร ์

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

สกอ. 1.3 อาจารย์
ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คะแนน 0.83     0.56 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

  

    จ านวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ
ทั้งหมด 

  2 6.67 0.56   
  

     - ต าแหน่ง ผศ.   2         

     - ต าแหน่ง รศ.   0         

     - ต าแหน่ง ศ.   0         

     - อาจารย์ (ไม่มตี าแหน่ง
ทางวิชาการ) 

  28         

     - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด   30         
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 

รัฐศาสตร ์
ข้อเห็นต่างของ

คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

สกอ. 1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็ม
เวลา
เทียบเท่าต่อ
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

คะแนน 49.41 รัฐศาสตร ์ รวม 0.00 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

  

    · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) 
ปีการศึกษา 2557 

   1,037.54          

       - ปริญญาตร ี    1,027.17          
     - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก)    10.37          
       - ปริญญาโท    10.37          
       - ปริญญาเอก    -            
    · จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวมลา

ศึกษาต่อ) 
  21         

    · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ า 

  49.407         

    · เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

  25         

    ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ)   97.63         
    เทียบเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนที่ได้)   0.00         
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์

ข้อเห็นต่างของ
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 

สกอ. 1.5 การบรกิาร
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี 

คะแนน 6 
  6 5.00 ดีมาก   

    1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ     1       

    2.  มีการให้ข้อมลูของหน่วยงานท่ี
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

    1     

 

    3.  จัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา     1       

    4.  ประเมินคณุภาพของการจดักิจกรรม
และการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    1     
  

    5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

    1     

 

    6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า     1     

ข้อเสนอแนะให้ไว้ใน
ระบบ CHE 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
สกอ. 1.6 กิจกรรม

นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตร ี

คะแนน 5 

  3 3.00 พอใช้   

    1.  จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 

    1       

    2.  ในแผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑติตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

  5 1     

การประเมินโครงการ/
กิจกรรม ยังไม่ครบตาม
จ านวนโครงการที่อยู่ในแผน 
ส่งผลให้ไม่สามารถน าผลการ
ประเมินโครงการมาปรับปรุง
แผนได้ 

    (1) คุณธรรม จรยิธรรม     1       
    (2) ความรู ้     1       
    (3) ทักษะทางปัญญา     1       
    (4) ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 
    1       

    (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    1       



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2560 

18 

 

  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
   3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ

ประกันคณุภาพแก่นักศึกษา      1       

    4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป 

    0     

 

    5. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

    0       

    6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

    0       

2. ด้านการวิจัย           4.28 ดี   
สกอ. 2.1 ระบบและ

กลไกการ
บริหารและ
พัฒนา
งานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์ 

คะแนน 6   6 5.00 ดีมาก   
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
   1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร

งานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

    1       

    2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์ในประเด็นต่อไปนี ้                                                                                                                                                      4 1     

 

    -       ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือ
ห้องปฏิบัติงานสรา้งสรรค ์หรือหน่วย
วิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนยใ์ห้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์

    1       

    -       ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค ์

    1       

     -       สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย
หรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ 

    1       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
   -       กิจกรรมวิชาการที่

ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค ์การจัดใหม้ีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบัเชญิ 
(visiting professor) 

    1       

    3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

    1       

    4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

    1       

    5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยแ์ละ
นักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ 
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวจิัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดเีดน่ 

    1       

    6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

    1       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
สกอ. 2.2 เงิน

สนับสนุน
งานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์ 
* 

 - จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจาก
ภายในและภายนอก 

216,366.19  4,543,690.00  
 

216,366.19  
5.00 ดีมาก   

     - กลุ่มวิทยเ์ทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = 
60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มวิทยส์ุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 
50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 
25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

          

 - โครงการคลังท้องถิ่นและ
คุณภาพชีวิตของคนชนบท 
ซ่ึงเป็นโครงการที่มรีะยะเวลา 
2 ปี นับเป็นงบประมาณในปี
ที่รับประเมินแล้ว จ านวน 
500,000 บาท  

     * งบสนับสนุนจากหน่วย
ภายใน 

  50,000.00         

     * งบสนับสนุนจากหน่วย
ภายนอก 

  4,493,690.00         

     - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 
(นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)   21         

       - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏบิตัิงาน
จริง) 

  21         

       - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัตงิาน
จริง) 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
สกอ. 2.3 ผลงาน

วิชาการ
ของ
อาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัย  

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย  

14 3.4 11.33 2.83 พอใช้   

     - กลุ่มวิทยเ์ทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 - กลุ่มวิทยส์ุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 20 ขึ้นไป   

            

    รวมจ านวนผลงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ (จ านวนชิ้น) 

  4         

     - รวมจ านวนผลงานวิจัย   4         
     - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย   3.4         
     -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบรูณ ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20) 

  0         

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
    -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (0.40) 

  0         

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         

      -   ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  
(0.40) 

            

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         

   
 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
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24 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
     -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI  
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  1         

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0.6         
     -    บทความวิจัยหรือบทความวชิาการ

ฉบับสมบรูณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนั
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  1         

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0.8         
  



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2560 

25 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
    -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบรูณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 (1.00) 

  2         

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   2         
      -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

(1.00) 
            

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         
      -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่าน

การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(1.00) 

            

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         
     -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กร

ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)             

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         
     



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2560 

26 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
     -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ี

ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน 
(1.00) 

            

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         

     -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)             

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         
     -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
(1.00) 

            

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         
     - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค ์   0         
     - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงาน

สร้างสรรค ์
  0         

     - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
(0.20) 

            

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2560 

27 

 

  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
    - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบัน (0.40) 
            

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         
     - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ (0.60) 
            

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         
     - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

            

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         
     - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

            

    ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         
     - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ทั้งหมด 
  30         

       - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏบิตัิงาน
จริง) 

  30         

       - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัตงิาน
จริง) 

            

         



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2560 

28 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
3. การบริการ
วิชาการ 

    
      3.00 พอใช้   

สกอ. 3.1 การบรกิาร
วิชาการแก่
สังคม  

คะแนน 6 
  4 3.00 พอใช้ 

  

    1.     จัดท าแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีทีส่อดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกส่ังคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

    1       

    2.     โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม
ตามแผน มีการจดัท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม 

    1       

    3.     โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม
ในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า 

    1       

  
 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2560 

29 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
   4.     ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ี

ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

    0     

ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของ
แผนไม่สอดคล้องกับเกณฑ์จึง
ไม่สามารถน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนาได้ 

    5.     น าผลการประเมินตามข้อ 4  มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บรกิาร
วิชาการสังคม 

    0       

    6.     คณะมสี่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

    1     
  

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม   

    
      3.00 พอใช้   

สกอ. 4.1 ระบบและ
กลไกการ
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คะแนน 7   4 3.00 พอใช้ 

  

    1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

    1       

   
 
 
  



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2560 

30 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
   2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

    1     

ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของ
แผนไม่สอดคล้องกับเกณฑ์จึง
ไม่สามารถน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนาได้ 

    3. ก ากับติดตามใหม้ีการด าเนินงานตาม
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     1       

    4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    0     
  

    5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    0     
  

    6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

    1       

    7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาต ิ 

    0       

 
 
 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2560 

31 

 

 องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
5. การบริหาร
จัดการ 

    
      4.50 ดี   

สกอ. 5.1 การบริหารของ
คณะเพ่ือการ
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุม่สถาบัน 
และเอกลกัษณ์
ของคณะ/
สถาบัน 

คะแนน 6   5 4.00 ดี   

    1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห ์SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทัง้
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลผุลตามตัวบ่งช้ีและเปา้หมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

    1       

  
  



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
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32 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
   2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทาง

การเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนตอ่
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรยีนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า 
ของการบริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

    1       

    3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจยัเสีย่งท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมไดท้ี่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 

    0       

    4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล
อย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน     1       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
   5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่

มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ 
อื่นๆ ตามประเด็นความรู ้อย่างน้อย
ครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิต
และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

    0       

    6. การก ากับติดตามผลการด าเนนิงาน
ตามแผนการบรหิารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

    1     

  

    7. ด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคณุภาพ และ
การประเมินคณุภาพ  

    1       
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 องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
สกอ. 5.2 ระบบก ากับการ

ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

คะแนน 6 
  6 5.00 ดีมาก   

    1. มีระบบและกลไกในการก ากับการ
ด าเนินการประกันคณุภาพหลักสตูรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกนั
คุณภาพหลักสตูร 

    1       

    2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนด
ในข้อ 1 และรายงานผลการตดิตามให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุก
ภาคการศึกษา 

    1       

    3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนบัสนุน
การด าเนินงานของหลักสูตรให้เกดิผล
ตามองค์องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

    1       

    4. มีการประเมินคณุภาพหลักสตูรตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงาน
ผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณา  

    1       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
รัฐศาสตร ์ ข้อเห็นต่างของคณะกรรมการ

ประเมินฯ เป้าหมาย ตัวต้ัง/ตัวหาร ผลงาน คะแนน คุณภาพ 
    5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

จากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสตูรให้มีคณุภาพดีขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง 

    1       

    6. มีผลการประเมินคณุภาพทุก
หลักสตูรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การ
ก ากับมาตรฐาน 

    1 

ข้อมูลลิ้งจาก
ผลประเมิน
ในตัวบ่งช้ี 
1.1 

    

      

  

   - ผลรวม
คะแนน

ประเมินทุกตัว
บ่งช้ี 

42.90     

      
  

   - จ านวนตัว
บ่งช้ีที่ประเมิน 13     

  
  

  

  
3.30 พอใช้    
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 

5.1 ผลการประเมินโดยรวม 
 

 ผลการประเมินของคณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559  เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ  
พบว่า   

องค์ประกอบที่มีการด าเนินงานระดับ “ด”ี  มี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

องค์ประกอบที่มีการด าเนินงานระดับ “พอใช้” มี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ส าหรับปัจจัยน าเข้ามีการด าเนินงานต้องปรับปรุง 2.28 คะแนน กระบวนการมีการด าเนินงาน
ระดับดี 4.00 คะแนน ส่วนผลลัพธ์มีการด าเนินงานระดับพอใช้ 2.90 คะแนน 

การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2 หลักสูตร ที่คณะรัฐศาสตร์รับผิดชอบ มีผลการด าเนินงาน
ระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 คะแนน  

 
ตารางท่ี ป.2  ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการ

ประเมิน ตัวบ่งชี ้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 1.37  4.00  2.97  2.51  พอใช้ 

2. การวิจัย 3 5.00  5.00  2.83  4.28  ดี 

3. การบริการวิชาการ 1 -    3.00   -    3.00  พอใช้ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

1 -    3.00  -    3.00  
พอใช้ 

5. การบริหารจัดการ 2 -    4.50  -    4.50  ดี 

คะแนนเฉลี่ย 13  2.27   4.00   2.90   3.30  พอใช้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 0.00-1.50        ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51-2.50  ต้องปรับปรุง 

  2.51-3.00      พอใช้ 
  3.51-4.50  ดี 
  4.51-5.00      ดีมาก 
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5.2 จุดเด่นและข้อเสนอแนะโดยรวม 
อาจารย์ประจ าจ านวนหนึ่งได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสูง ส่งผลให้เงิน

สนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าสูงถึง 9 เท่าของเกณฑ์กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังนั้น คณะโดยความร่วมมือกับหลักสูตรควรพัฒนาแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้รับการสนับสนุนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ หรือเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ตลอดจนน าไปใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในวงรอบถัดไป 

 
5.3 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. หลักสูตรที่คณะรัฐศาสตร์รับผิดชอบ 1 หลักสูตร มีคะแนนระดับคุณภาพปานกลางตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ส่งผลให้คณะไม่พร้อมที่จะน าหลักสูตรขึ้น
ทะเบียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ดังนั้น คณะโดยความร่วมมือกับ
หลักสูตร ต้องเร่งปรับปรุงระบบกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรในตัวบ่งชี้ประเภทกระบวนการ 
ส่งเสริมและก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน การประเมิน และการปรับกระบวนการด าเนินงานสู่
ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

2. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีเพียง 2 คน จากจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 30 คน ดังนั้น 
คณะโดยความร่วมมือกับหลักสูตร ต้องเร่งจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้อาจารย์ที่
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง สามารถน าไปใช้ในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ  

3. การก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในระดับแผน
ยังไม่ชัดเจนและไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด ส่งผลให้ไม่สามารถประเมินความส าเร็จของแผนที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น คณะควรเร่งให้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการ
จัดท าแผนที่เน้นคุณภาพ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สอดคล้อง และ ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามที่ก าหนด 

 
องค์ประกอบที่ 1   

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีเพียง 2 

คน จากจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 30 คน  
1. คณะโดยความร่วมมือกับหลักสูตร ต้องเร่ง

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุน
งานวิจัยพัฒนาผลงานทางวิชาการท่ีมี
คุณภาพสูง สามารถน าไปใช้ในการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของวัตถุประสงค์โดยเฉพาะใน
ระดับแผนยังไม่ชัดเจนและไม่ตรงตามเกณฑ์

2. คณะควรเร่งให้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติ
ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนที่เน้นคุณภาพ 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ค่า
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ที่ก าหนด ส่งผลให้ไม่สามารถประเมิน
ความส าเร็จของแผนที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ที่เป็นรูปธรรม  

 

เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สอดคล้อง และ ก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

 
 องค์ประกอบที่ 2   

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
อาจารย์ประจ าจ านวนหนึ่งได้รับเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสูง ส่งผลให้เงิน
สนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าสูง
ถึง 9 เท่าของเกณฑ์กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
 

คณะโดยความร่วมมือกับหลักสูตรควรพัฒนา
แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้รับการสนับสนุนเงิน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และตีพิมพ์บทความ
วิจัยในวารสารวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับ หรือ
เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ตลอดจนน าไปใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการในวงรอบถัดไป 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ยังต่ ากว่าเกณฑ์ ในระยะแรก คณะ โดยความร่วมมือกับ

หลักสูตร ควรผลักดันให้อาจารย์ที่ได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจัย เร่งพัฒนาบทความวิจัยที่เป็น
ที่ยอมรับในการขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ 

 
องค์ประกอบที่ 3   

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
การก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในระดับแผนยังไม่
ชัดเจนและไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ส่งผลให้
ไม่สามารถประเมินความส าเร็จของแผนที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม  
 

คณะควรเร่งให้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนที่เน้นคุณภาพ มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่สอดคล้อง และ ก ากับ
ติดตามให้มีการด าเนินงานตามที่ก าหนด 
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องค์ประกอบที่ 4   
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
การก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในระดับแผนยังไม่
ชัดเจนและไม่ตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ส่งผลให้
ไม่สามารถประเมินความส าเร็จของแผนที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม  
 

คณะควรเร่งให้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนที่เน้นคุณภาพ มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่สอดคล้อง และ ก ากับ
ติดตามให้มีการด าเนินงานตามที่ก าหนด 

 
 องค์ประกอบที่ 5   

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. หลักสูตรที่คณะรัฐศาสตร์รับผิดชอบ 1 

หลักสูตร มีคะแนนระดับคุณภาพปานกลาง
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ส่งผลให้คณะไม่
พร้อมที่จะน าหลักสูตรขึ้นทะเบียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQR)  

 

1. คณะโดยความร่วมมือกับหลักสูตร ต้องเร่ง
ปรับปรุงระบบกลไกการบริหารจัดการ
หลักสูตรในตัวบ่งชี้ประเภทกระบวนการ 
ส่งเสริมและก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงาน การประเมิน และการปรับ
กระบวนการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

2. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง ยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  

2. คณะควรก ากับติดตามให้มีการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงให้ครบตามที่ก าหนดไว้ใน
แผน โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  

3. การด าเนินงานจัดการความรู้มีลักษณะ
คล้ายกับการพัฒนาบุคลากร โดยมีวิทยากร
มาให้ความรู้ มากกว่าการค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล 

3. คณะควรให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่
ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับหลักวิชาการการ
จัดการความรู้ที่เป็นที่ยอมรับ ตลอดจน
ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน และกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 

ก าหนดการ 
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 
เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินประชุมพิจารณาแนวทางการ
ประเมินในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าเพ่ือแบ่งความ
รับผิดชอบตามองค์ประกอบ 

ห้องประชุม ชั้น ๑ 
คณะรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่ 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและรับฟังการ
รายงานผลการด าเนินงาน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และ
รูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน  

ห้องประชุม ชั้น ๑ 
คณะรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่ 

๑๐.๐ ๐ –๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการ
ด าเนินงาน 

ห้องประชุม ชั้น ๑ 
คณะรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่ 

๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ -๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุป

ประเด็นที่ได้จากการตรวจเอกสารหลักฐาน 
ห้องประชุม ชั้น ๑ 
คณะรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่ 

๑๓.๓๐ -๑๖.๐๐ น. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน  ดังต่อไปนี้ 
- ผู้บริหารคณะ/กรรมการบริหารคณะ 
- หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาหรือเทียบเท่า   
- ประธานหลักสูตร 
- นักศึกษา/ศิษย์เก่า (ถ้ามี) 
- ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
- ผู้แทนอาจารย์ 
- นายจ้าง (ถ้ามี) 

ห้องประชุม ชั้น ๑ 
คณะรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่ 

๑๖.๐๐ เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการ
ด าเนินงาน 

ห้องประชุม ชั้น ๑ 
คณะรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่ 
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วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และ
ตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
 

ห้องประชุม ชั้น ๑ 
คณะรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่ 

๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

 

๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน
และเตรียมการเสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา ขั้นตอนการ
น าเสนอ พิจารณาด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
- น าเสนอข้อเสนอแนะในภาพรวม 
- น าเสนอจุดอ่อน จุดแข็งและข้อเสนอแนะราย

องค์ประกอบ 
- ค่าคะแนน 

 

ห้องประชุม ชั้น ๑ 
คณะรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่ 

๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นแก่ผู้บริหาร
และบุคลากรพร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 
 

ห้องประชุม ชั้น ๑ 
คณะรัฐศาสตร์ (ตึกใหม่ 

 
2.  บันทึกภาคสนาม 
 
ผู้บริหาร/คณะผู้บริหารคณะ/คณาจารย์ 

แนวโน้ม/สิ่งที่พัฒนา คณะ 
1. ด้านกายภาพ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาคารสถานที่ ที่สามารถรับรองนักศึกษาได้เพ่ิมข้ึน 
2. มีเวทีที่เป็นสื่อกลาง ที่ท าให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น การสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ในครั้งที่แล้ว ได้รับประโยชน์ 

3. มีการจัดห้องต ารา ที่เป็นรูปแบบคล้ายคลึงห้องสมุดภายใน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
รับผิดชอบดูแลสถานที่ร่วมกัน 

4. การด าเนินงานในระดับคณะ มีระบบมากข้ึน มีการประชุมร่วมกัน 
5. ระบบอาจารย์ มีการสนับสนุนการตีพิมพ์ของผลงาน บทความ ให้งบสนับสนุนมากข้ึน สร้าง

แรงจูงใจ ยกย่อง  
6. การสนับสนุนส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรมากข้ึน สนับสนุนไปอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ การ

สนับสนุนให้ศึกษาต่อ การท าผลงานวิชาการ 
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7. นักศึกษาท่ีเคยลดลง การปรับปรุงพัฒนาในด้านการออกไปให้บริการวิชาการ การพัฒนา
กิจกรรม ท าให้ได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้น 

 
สิ่งท่ีคาดหวังจากการด าเนินงานระดับคณะ 
1. การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการบริการวิชาการ ตารางสอบ ห้องเรียน ซึ่งยังขึ้นอยู่กับ

ส่วนกลาง ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลา   
2. ความชัดเจนในเรื่องงบประมาณ เพื่อจะได้เห็นทิศทางแนวโน้ม หรือสามารถก าหนดแผนการ

ด าเนินงานที่สอดคล้องกับงบประมาณ 
3. นักศึกษาสะท้อนระบบการลงทะเบียน ตารางสอบ สถานที่ที่ชัดเจน มีสองส่วนตารางสอบจาก

คณะก าหนดและมหาวิทยาลัยก าหนด 
4. ระบบเครือข่าย WIFI ให้มีความครอบคลุม  

 
การสนับสนุนจากสถาบัน 
1. การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การศึกษาต่อ การท าผลงานวิชาการ ซึ่งคณะได้ก าหนด

แผนการพัฒนาบุคลากรไว้แล้ว  
2. ระบบที่รองรับ กิจกรรมการศึกษาแบบ Active learning เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการ

สอนที่ทันสมัย ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคุลม 
3. การเพ่ิมเงินสนับสนุนการไปอบรม สัมมนา สอบวัดภาษาอังกฤษ  
4. ข้อจ ากัดในการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล(ปัจจัยภายนอก) ท าให้

เสียโอกาสในการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
5. การสนับสนุนห้องเรียนที่เป็นลักษณะ Work shop มากขึ้น 
6. การเพ่ิมห้องเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอนมากขึ้น จากการขอใช้ตึกเก่าของคณะและเปิด

ห้องเรียนเพิ่มตึกใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 
ตัวแทนนักศึกษา 

บทบาทในคณะ 
1. ท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการ มีบทบาทช่วยสนับสนุนกิจกรรมสโมสรของคณะ 
2. สโมสรยังรองบประมาณสนับสนุนจากคณะ  

 
ความคาดหวัง/อยากให้เกิดอะไร ในปีการศึกษาถัดไป 
1. การมีส่วนร่วมของนักศึกษา ในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อความสามัคคีภายในคณะ มีทัศนคติ

ที่ดีต่อกัน  
2. การจัดกิจกรรมเสริม เปิดติว ภาษาอังกฤษให้รุ่นน้อง เพราะบริบทของนักศึกษาคณะ

รัฐศาสตร์จะมีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ 
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3. กิจกรรมสันทนาการ การกีฬา เพื่อความสามัคคี สร้างเสริมสุขภาพ ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพที่
ดี 

4. อยากให้วัตถุประสงค์ของสโมสรประสบความส าเร็จ เช่น  
- การติวส่งผลให้ผลการเรียนของรุ่นน้องเพ่ิมข้ึน  
- การเข้าสังคม การออกชุมชน ได้เรียนรู้เข้าใจ รู้จักการเข้าสังคมชุมชน (การเข้าค่าย) 
- การท างานเป็นทีม มีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ (การเข้าค่าย) 

อยากได้รับความสนับสนุนด้านใด 
1. คณะมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มุ่งเน้นทางด้านวิชาการ เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการ

ท างานได้จริง กิจกรรมอ่ืนๆ จึงมีความส าคัญน้อยลง จึงไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร  
2. การสนับสนุนงบประมาณฯ จากคณะ ในด้านกิจกรรม เช่น กิจกรรมกีฬา สนามกีฬา ซึ่ง

สโมสรมีการหารายได้เพ่ิมเติม จากการขายเสื้อ กิจกรรม 

 
3.  ภาพถ่าย 
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ข้อมูลติดต่อผู้จดัท ำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเต็มศิริ ชิดดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

e-mail: temsiri.c@ubu.ac.th 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
โทร 045-353036 โทรสาร 045-535036  
http://www.ubu.ac.th/web/quality 




