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ค าน า 

 การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ

ด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสามารถน าผลการประเมินภายในนี้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับกล

ยุทธ์ในการบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามปรากฏ

ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทั้งผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้    
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน การสัมภาษณ์ ผู้บริหารคณะ 
คณาจารย์ และบุคลากรแล้ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19-
20 กันยายน 2561 ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงาน
ในภาพรวม มีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.93)  ซึ่งมีคะแนนที่เพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนน
เฉลี่ย 3.30) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” มี
จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และ
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี” 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.50) และองค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “พอใช้” 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 2.84) 
     เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ คณะมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 2.64) การ
ด าเนินงานด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.57) จึงส่งผลให้ผลลัพธ์ของคณะ อยู่ในระดับ 
“ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.23) 
    การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ผ่านองค์ประกอบ
ที่ 1 ก ากับมาตรฐาน) ส่วนผลการด าเนินงานอ่ืนที่เป็นปัจจัยในการบริหารจัดการระดับหลักสูตรในองค์ประกอบ
ที่ 2-6 พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 3.46) โดยมีผลการด าเนินงานดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 
2559 (คะแนนเฉลี่ย 2.97) 
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ส่วนที่ 1 
รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 
 
 

1. ......................................................................... ประธานกรรมการ 

                    (รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ) 

 

 

2. .......................................................................... กรรมการ 

           (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล) 

 

 

3. ................................................................... ....... กรรมการ 

                     (ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล) 

 

 

4. ............................................................................ เลขานุการ 

  (นางสาวสายใจ จันเวียง) 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของคณะรัฐศาสตร์  

2.2.1 วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 

ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561 

2.1.2 รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงาน 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 

2.1.3 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ ประธานฯ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ 

3. ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล กรรมการ 

4. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

2.2.1 เพ่ือให้คณะรัฐศาสตร์ ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี                  

เสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

2.2.2 เพ่ือให้คณะรัฐศาสตร์ ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง             

จุดทีค่วรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

2.2.3 เพ่ือให้คณะรัฐศาสตร์ มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการ

อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 

 



 

 

3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 
 

2.3 ประวัติและความเป็นมาของคณะรัฐศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกิดจากการสนับสนุนทางวิชาการจาก ฯพณฯ 

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง อดีตศาสตราจารย์ประจ าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อดีต
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา และอดีตรองประธานวุฒิสภา กล่าวคือ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร.
บุญทัน ดอกไธสง ได้เข้ามาเป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรีและระดับปริญญาโทในปลายปี พ.ศ. 2547 และต่อมาได้เสนอให้เปิดหลักสูตรสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาเอก เมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งโดยแต่เดิมคณะรัฐศาสตร์สังกัดคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ เริ่มแรกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ริเริ่มจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์โดยคณาจารย์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ช่วยสอนวิชาพ้ืนฐาน ต่อมาภายหลังตลาดแรงงานทางสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น เพราะด้วยแนวโน้มของการกระจายอ านาจไปสู่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐแนวใหม่  กอปรกับการศึกษาทาง
สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีความโดดเด่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและ
เป็นวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติโดยตรง ขณะเดียวกันความ
ต้องการของผู้เรียนในพ้ืนที่มีเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐในอีสานใต้ ที่มีความต้องการพัฒนาทางวิชาการและการเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยทางสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภายหลังคณะรัฐศาสตร์ได้แยกตัวออก
จากคณะรัฐศาสตร์เมื่อกลางปี พ.ศ. 2548 โดยผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2549 และถือเอาวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
รัฐศาสตร์ ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2549 ปัจจุบัน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีฐานะเป็นส่วนงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 
2554 โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในคณะแยกเป็น 4 ส่วนงาน คือ ส านักงานเลขานุการ สาขาวิชาการ
ปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และกลุ่มงานบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณะได้จัดการเรียนการสอน
จ านวน  2 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง และหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์  

ปรัชญา   “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพ้ืนฐานคุณธรรม ตามหลักการประชาธิปไตย”   

วิสัยทัศน์  “เป็นสถาบันชั้นน าด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน”   

อัตลักษณ์  “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม”  

เอกลักษณ์   “ภูมิปัญญาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งภูมิภาคอาเซียน”  
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พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ

ความคิดสร้างสรรค์ สามารถด ารงตนบนพื้นฐานคุณธรรมตามหลักการประชาธิปไตย 
2. มุ่งวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์โดยเน้นความเชื่อมโยงเข้ากับชุมชนท้องถิ่นที่

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเขตพ้ืนที่อีสานใต้เพ่ือน าไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับ
อาเซียน 

3. บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคมในเขตพ้ืนที่อีสานใต้เพ่ือน าไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับอาเซียน 

4. ท านุบ ารุง  สืบสาน  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอันดีงามของท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่
อีสานใต้เพ่ือน าไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับอาเซียน  

5. มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร 

วัตถุประสงค์  
1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกและความ

รับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการประกอบ
อาชีพและมีความสุขในการด าเนินชีวิต 

2. สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนรวมทั้งการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในเขตอีสานใต้เพ่ือน าไปสู่การขยาย
ความร่วมมือในระดับอาเซียน 

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
การจัดการสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ขยายไปสู่
สังคมในเขตอีสานใต้เพ่ือน าไปสู่การขยายความร่วมมือในระดับอาเซียน และเชื่อมโยง
เข้าสู่การเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4. ศึกษา เรียนรู้ สืบสาน เผยแพร่ เพ่ือธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเขตอีสานใต้เพ่ือน าไปสู่การขยาย
ความร่วมมือในระดับอาเซียน  

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและ
บุคลากรมีความสุข  

ยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ที่ได้

มาตรฐาน ผลิตบัณฑิตเข้าสู่กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นองค์กรแห่งการวิจัย สร้างนวัตกรรมทางสังคมและองค์ความรู้
ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น 
ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงได้อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้การบริการวิชาการสู่ชุมชน 
และท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ  ที่เพ่ิมขีดความสามารถและสร้าง
นวัตกรรมทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ืออนุรักษ์ ท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
อันดีงามไว้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยกระดับคุณภาพให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพ พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง  

 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีฐานะเป็นส่วนงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 
2554 โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในคณะแยกเป็น 4 ส่วนงาน คือ ส านักงานเลขานุการ สาขาวิชาการ
ปกครอง 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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คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าคณะ
รัฐศาสตร์ 

หัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ 

หัวหน้าสาขาวิชา 
การปกครอง 

หัวหน้าสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บัณฑิตศึกษา 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

หัวหน้างานบริหารบุคคล 

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ  

หัวหน้างานคลังและพัสด ุ

รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รายช่ือคณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์   

1. ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช    คณบดีคณะรัฐศาสตร์  
 2. นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร   

3. ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณุี สัณฐิติวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายแผน 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทิวา พ่วงกลัด  หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง 

 5. ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน    หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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6. ดร.พิสมัย ศรีเนตร      ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  
 7. ดร.ณรุจน์ วศินปิยมงคล   ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  
 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

ปีการศึกษา 2560 คณะรัฐศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
จ านวน 2 หลักสูตร ทั้งนี้  มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพหลักสูตร ผ่าน
มาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 จ านวน 2 หลักสูตร  

ตารางท่ี 1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 

หลักสูตร ระดับ 
คะแนนประเมิน
ระดับหลักสูตร 

ผลประเมินระดับ
หลักสูตร 

1. รัฐศาสตรบัณฑิต                  
สาขาวิชาการปกครอง 

ปริญญาตรี 3.58 
หลักสูตรได้มาตรฐาน / 

ระดับคุณภาพดี 
2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี 3.33 
หลักสูตรได้มาตรฐาน / 

ระดับคุณภาพดี 

ข้อมูล จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2560 คณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาท้ังหมด (จ าแนกตามหลักสูตร และระดับ
การศึกษารายละเอียดตารางที่ 2) จ านวน 1,401 คน  โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
1,375 คน คิดเป็นจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับ "ปริญญาตรี" เท่ากับ 1054.08 มีบุคลากรสาย
วิชาการ จ านวน 25 คน ดังนั้น จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับ "ปริญญาตรี" ต่อจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการ เท่ากับ 42.30 ต่อ 1 คน 

ตารางท่ี 2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2560 

หลักสตูร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. 
รัฐศาสตรบัณฑิต                  
สาขาวิชาการปกครอง 

547 - - 547 

2. 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

809 - - 809 

 รวม 1,375 26 - 1,401 
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ตารางท่ี 3 จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. 
รัฐศาสตรบัณฑิต                  
สาขาวิชาการปกครอง 

143 - - 143 

2. 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

209 - - 209 

รวม 352 - - 352 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ ในปีการศึกษา 2560 
จ านวน 259 คน โดยเป็นผู้ส าเร็จในหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 259 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 
4 

ตารางท่ี 4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559  

หลักสูตร 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. 
รัฐศาสตรบัณฑิต                  
สาขาวิชาการปกครอง 

103 - - 103 

2. 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

137 - - 137 

รวม 259 - - 259 

จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 

 ในปีการศึกษา 2560 คณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 43 คน โดยแยกเป็นสาย
วิชาการ จ านวน 30 คน และสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 13 คน   

1) จ านวนอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา 2560 คณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 29 คน โดยมี
คุณวุฒิปริญญาโทจ านวน 15 คน  (ร้อยละ 51.72) และคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน 14 คน (ร้อยละ 
48.28) ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด ดังตารางที่ 5  
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ตารางท่ี 5 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2560 

ส านักงาน / 
สาขาวิชา 

ปฏิบัติงาน 
ลา

ศึกษ
า 

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

1. การปกครอง 14 2 16 - 9 7 16 15 1 - - 16 
2. รัฐประศาสน

ศาสตร์  
11 2 13 - 6 7 13 12 1 - - 13 

รวม 25 4 29 - 15 14 29 27 2 - - 29 

2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2560  

ปีการศึกษา 2560 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสิ้น 11 
คน โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 10 คน (ร้อยละ 90.91) และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน (ร้อยละ 9.09) 
ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2560 แยกประเภทบุคลากร ดังนี้  

ส านักงาน / สาขาวิชา 

ประเภทบุคลากร คุณวุฒิการศึกษา 

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม
ทั้งหมด 

ต่ า
กว่า  
ป.ตร ี

ป.ตร ี
ป.
โท 

ป.
เอก 

รวม 

1. ส านักงานเลขานุการ  - 10 - 1 11 1 6 4 - 11 

2. สาขาวิชาการปกครอง - - - - - - - - - - 

3. สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์  

- - - - - - - - - - 

รวม - 10 - 1 11 1 6 4 - 11 

 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ 

             คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยและด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด ดังนี้ 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าคณะ    
2. มีแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี   
3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานในการให้ค าปรึกษาด้านประกันคุณภาพ  
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4. มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร โดยสนับสนุน ให้
เข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงานแสวงหาแนว
ปฏิบัติที่ดีจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ    

ผู้บริหารสูงสุดของคณะรัฐศาสตร์ ได้ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อที่ประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง ในการน าระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาการบริหารด าเนินงานของคณะและด าเนินการต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม  

เป้าหมายของคณะรัฐศาสตร์คือการน าระบบคุณภาพสู่ระดับบุคคล การบูรณาการระบบ
คุณภาพการศึกษา (QA) กับการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยง (RM) และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF) ท้ายที่สุดคือการสร้างเครือข่าย QA กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา QA สู่
ระดับสากลต่อไป (Internationalizing QA)   
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 

3.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพภายในของคณะรัฐศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ของคณะรัฐศาสตร์ ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) และ common data set คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน
คุณภาพ 

3.1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะรัฐศาสตร์ 

ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และ
การตรวจเยี่ยม 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่ คณะ
รัฐศาสตร์ น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ และสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะรัฐศาสตร์ ในรอบการประเมินนี้  

- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพ่ิมเติมกับผู้ที่
รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมิน
เบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในคณะรัฐศาสตร์ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะรัฐศาสตร์ 
ได้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

3.1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจ

เยี่ยม การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและน าเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 ให้
คณะรัฐศาสตร์ 
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3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ หลักฐานตามที่คณะรัฐศาสตร์ เตรียมเอกสารตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data set และข้อมูลเชิง
คุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพ
การด าเนินงาน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของคณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการประจ าคณะ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์/ บุคลากรจากคณะต่างๆ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา เลขานุการคณะ  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะรัฐศาสตร์ อภิปราย 
ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น 
เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 3 
ท่าน ประกอบด้วย บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน การสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรแล้ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 
องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวม มีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.93)  ซึ่งมี
คะแนนที่เพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 3.30) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานราย
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.50) และองค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “พอใช้” ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 2.84) 
 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ คณะมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 
2.64) การด าเนินงานด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.57) จึงส่งผลให้ผลลัพธ์ของ
คณะ อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.23) 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 ก ากับมาตรฐาน) ส่วนผลการด าเนินงานอ่ืนที่เป็นปัจจัยในการบริหารจัดการระดับ
หลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 3.46) โดยมีผล
การด าเนินงานดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 2.97) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 



 

15 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 
 

ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อเห็นต่างของ 
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.84 พอใช้   

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.00 6.92 3.46 3.46 พอใช้   

   - ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) 

  6.92       
  

   - จ านวนหลักสูตร ที่ผ่าน อ.1 ระดับหลักสูตร   2         
   - จ านวนหลักสูตรที่ ไม่ผ่าน อ.1 ระดับหลักสูตร   0         
   - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด   2         
   - ร้อยละหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สกอ.   100.00%         

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 14 48.28 5.00 ดีมาก   
   - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง   25         
   - จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ   4         
   - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอก 
  14 48.28 5.00   

  

   - ป.ตรี   0         
   - ป.โท   15         



 

16 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อเห็นต่างของ 
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

   - ป.เอก   14         
   - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด   29         

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0.83 2 6.90 0.57 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   

  จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการท้ังหมด   2 6.90 0.57     
   - ต าแหน่ง ผศ.   2         
   - ต าแหน่ง รศ.   0         
   - ต าแหน่ง ศ.   0         
   - อาจารย์ (ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ)   27         
   - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด   29         

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

0.00   69.23 0.00 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปีการศึกษา 
2560 

     1,057.68      
  

     - ปริญญาตรี      1,054.08        
   - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก)      3.60        
     - ปริญญาโท      3.60        



 

17 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อเห็นต่างของ 
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

     - ปริญญาเอก             
  · จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)     25       
  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า     42.307       
  · เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ า 
    25     

  

  ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ)     69.23       
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  5.00   6 5.00 ดีมาก   
  1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้

ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
    1     

  

  2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

    1     
  

  3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

    1     
  

  4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก

    1     
  



 

18 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อเห็นต่างของ 
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

คะแนนเต็ม 5 
  5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง

พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา 

    1     

  

  6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

    1     
  

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00   3 3.00 พอใช้   
  1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

ภาพรวมของคณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

    1     
  

  2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้
ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

    1     

  

  (1) คุณธรรม จริยธรรม   1  
 

      



 

19 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อเห็นต่างของ 
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  (2) ความรู้    1        

  (3) ทักษะทางปัญญา    1        

  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   1      
  

  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    1      

  

  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา  

    1     
  

  4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป 

          

  

  5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

          
  

  6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

          
  



 

20 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อเห็นต่างของ 
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ดีมาก   
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์  
5.00   6 5.00 ดีมาก 

  

  1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

    1     
  

  2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     

  4 1     
  

   - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค ์หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

   1 
 

    

  

   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

   1     
  



 

21 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อเห็นต่างของ 
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

   1 
 

    

  

   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

   1       

  

  3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

    1     
  

  4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

    1     

  

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มี     1       



 

22 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อเห็นต่างของ 
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

การสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 

  6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

    1     
แก้รายละเอียดของการ
ด าเนินงาน 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ * 
 5.00  

 
3,514,230.83  

 
140,569.23  

5.00 ดีมาก 
  

   * งบสนับสนุนจากหน่วยภายใน    150,000.00          
   * งบสนับสนุนจากหน่วยภายนอก   3,364,230.83          
   - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (นับเฉพาะที่

ปฏิบัติงานจริง) 
  25       

  

     - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง)   25         
     - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัติงานจริง)   0         

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  5 8.4 28.97 5.00 ดีมาก   
   - รวมจ านวนผลงานวิจัย   13         



 

23 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อเห็นต่างของ 
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

   - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย   8.4         
   - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด   29         
     - จ านวนอาจารย์ประจ า   29         
     - จ านวนนักวิจัยประจ า             

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก   
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  5.00   6 5.00 ดีมาก   
  1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่

สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนด
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

    1     

  

  2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มี
การจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม 

    1     

  

  3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่าง     1       



 

24 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อเห็นต่างของ 
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

น้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

    1     
  

  5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

    1     
  

  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม
ในระดับสถาบัน 

    1     
  

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 ดีมาก   
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5.00   6 5.00 ดีมาก 

  

  1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

    1     
  

  2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณ

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อเห็นต่างของ 
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
  3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    1     

  

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    1     
  

  5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    1     
  

  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

    1     
  

  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

          
  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.50 ดี   
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน 

4.00   5 4.00 ดี 
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อเห็นต่างของ 
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้อง
กับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

    1     

  

  2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า ของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อเห็นต่างของ 
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

    0     

การระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก การ
จัดล าดับความเสี่ยงและ
การด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

    1     
  

  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้ อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

    0     

ไม่พบหลักฐานการ
เผยแพร่เป็นลาย
ลักอักษณ์ 
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อเห็นต่างของ 
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

    1     
  

  7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้
ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

    1     

  

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00   6 5.00 ดีมาก   
  1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

    1     
  

  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
คณะรัฐศาสตร์ 

ข้อเห็นต่างของ 
คณะกรรมการประเมินฯ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

ผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

    1     
  

  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  

    1     
  

  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

    1     
  

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

    1     
  

คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้ สกอ.       3.93     
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 3 
ท่าน ประกอบด้วย บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน การสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรแล้ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 
องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวม มีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.93)  ซึ่งมี
คะแนนที่เพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 3.30) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานราย
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.50) และองค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “พอใช้” ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 2.84)  
 
ตาราง ป 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คณะรัฐศาสตร์ 

ผลการ
ประเมิน ตัว

บ่งชี้ 
I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6    1.86     4.00     3.46       2.84  พอใช้ 

2. การวิจัย 3    5.00     5.00     5.00       5.00  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1       -       5.00        -         5.00  ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1       -       5.00        -         5.00  ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 2       -       4.50        -         4.50  ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

13  2.64   4.57   4.23   3.93  
ดี 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 0.00- 1.50   ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 – 2.50   ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50   ระดับคุณภาพพอใช้ 
 3.51 – 4.50   ระดับคุณภาพพอใช้ 



 

31 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 
 

 4.51 – 5.00   ระดับคุณภาพดีมาก 
 
จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 
จุดเด่นในภาพรวม 

1. ได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเป็นจ านวนมาก 
2. คณะเน้นการจัดการเรียนการสอน ในด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติ เข้าถึงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือให้

ได้ประสบการณ์จริง 
3. คณะมีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นโครงการที่เข้าถึงปัญหาในชุมชน ท าให้ชุมชน

สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. คณะควรสนับสนุน ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในระดับคุณภาพที่

สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

การประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

คณะควรการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
งบประมาณสนับสนุนเงินวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกเป็นจ านวนมาก 

คณะควรกระตุ้นและส่งเสริมให้มีอาจารย์นักวิจัยรุ่น
ใหม่เพ่ิมมากขึ้น 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ผลงานทางวิชาการ คณะควรส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

ระดับนานาชาติ และผลิตผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน ได้แก่ ต ารา /หนังสือ ในระดับคุณภาพ
ที่สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
คณะมีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็น
โครงการที่เข้าถึงปัญหาในชุมชน 

- 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

โครงการบริการที่หารายได้ คณะควรท าการส ารวจความต้องการของชุมชน/
หน่วยงาน เพ่ือน ามาจัดท าแผนโครงการบริการ
วิชาการท้ังในรูปโครงการให้เปล่าและโครงการ
จัดหารายได้  

 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

- - 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง คณะควรมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก การจัดล าดับความเสี่ยงและการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
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ภาคผนวก 
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2. ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน คณะรัฐศาสตร์ 
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3. ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 




