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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การปกครอง 
คณะรัฐศาสตร์ 

(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558) 
 

1) หลักสูตรที่รับการประเมินฯ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา รหัสหลักสูตร 
รัฐศาสตรบัณฑติ การปกครอง 25480181100565 

 
2) รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายชื่อ ค.กก. สังกัด บทบาท 
1 ศ.  พลต ารวจโทหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ประธาน 
2 รศ.ดร. กตัญญู แก้วหานาม มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ ์ กรรมการ 
3 รศ.ดร. ระพีพันธ ์ปิตาคะโส วิศวกรรมศาสตร์  ม.อุบลราชธานี กรรมการและ

เลขานุการ 
4 นาย ฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล รัฐศาสตร์  ม.อุบลราชธาน ี ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
3) วัน/เดือน/ปี ท่ีรับการตรวจประเมิน 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
4) รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่1 สิงหาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2561) 
 
5) วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงาน

ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร พร้อม common data set ของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 
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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

2. การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 
 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะวิทยาศาสตร์น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิต 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน เพ่ือสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ และน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่รับการตรวจประเมิน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 

3. การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 แก่หน่วยรับ

ตรวจ รับทราบภายใน 60 วัน เพ่ือใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่หลักสูตรจัดเตรียม 

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2557 ที่ สกอ.ก าหนด  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น 
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 

 
- ตารางการตรวจเยี่ยม (หมายเหตุ – ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 

เวลา กิจกรรม 
08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ประชุมร่วมกัน  
09.00-09.30 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดย อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร / อาจารย์ประจ า

หลักสตูร  
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณผ์ู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง  

 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 นักศึกษา (ทุกช้ันปี)  
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม (ถ้ามี)  
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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

เวลา กิจกรรม 
11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณผ์ู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง  

 ศิษย์เก่า (ถ้ามี) 
 ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน  
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปผลการตรวจประเมิน  
16.00 -16.30 น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ น าเสนอผลการประเมิน เพื่อให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนา

คุณภาพหลักสตูร พร้อมตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม  
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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน    
“ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และมีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ อยู่ใน
ระดับมาตรฐานดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 จากคะแนนเต็ม 5.00) 

   

องค์ประกอบที่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต  -     -    4.35 4.35 ดีมาก 

3. นักศึกษา 3.33  -     -    3.33 ด ี

4. อาจารย์ 3.63  -     -    3.63 ด ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

3.00 3.67  -    3.50 ด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
3.41 3.50 4.35 

3.58 ด ี
ดี ดี ดีมาก 

 
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรภาพรวม ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 
 ............................................................................ 
 ............................................................................ 

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

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



 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ : - 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ :   
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- คณะมีผู้สนใจสมัครเรียนเป็นจ านวนมาก และ 
รับนักศึกษาได้ตามเป้า  

- หลักสูตรควรส ารวจความต้องการของ นักศึกษา
ใหม่รายกลุ่ม เพ่ือจัดท าแผนการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ :  
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- คุณวุฒิ /ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
 

- ควรจัดท าแผนการเรียนต่อ /การผลิตผลงานทาง
วิชาการ/แผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ ของ
อาจารย์ในสาขาวิชา  

ข้อเสนอแนะ :  
 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- การปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ทันสมัย มีการ
ปรับปรุงแต่ยังไม่ชัดเจน  
 

- ควรมีกลไกของหลักสูตรในการเพิ่มเนื้อหาที่
ทันสมัยเข้าไปในรายวิชาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะ :  
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- ห้อง discuss พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่พอ 
 

- หลักสูตรควรจัดหาพื้นที่ในการ discuss 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ของนักศึกษาท่ีเข้าถึงง่าย
สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา  

 
ข้อเสนอแนะ :  
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
1. ควรมีการตั้งค่าเป้าหมายของ KPI แต่ละตัวเพื่อใช้ในการประเมิน และมีระบบการประเมิน

กระบวนการจาก KPI ที่ได้ตั้งไว้ที่ชัดเจน เช่น รายงานการประชุมฯ และใช้การประเมินนั้นในการ
ปรับปรุงกระบวนการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาและศิษย์เก่า   
1. อาจารย์มีความรู้ความสามารถ  
2. เป็นคณะวิชาที่เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษา เช่น การฝึกงาน/ดูงานในหน่วยงานต่างประเทศ  
3. ควรจัดสรรห้องสมุดหรือพ้ืนที่การเรียนรู้ของนักศึกษา  
4. ควรศูนย์วิจัยทางสังคมศาสตร์  
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2) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

> องค์ประกอบท่ี 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน      

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่
ประเมิน 

คะแนน ผลประเมิน 

1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 
2. คุณสมบตัิอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 
3. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 
4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 1 1.00 ผ่าน 
10. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 5 5.00 ผ่านประเมิน 

 
> องค์ประกอบท่ี 2 - 6         

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   8.69   4.35 

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.21 4.21 4.21 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จการศึกษา         

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 95 89.62 4.48 

  ผู้ส าเร็จฯ 106     

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   10.00   3.33 
3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   3.00 3.00 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ข้อ   3.00 3.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   4.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   10.89   3.63 
4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 4.4   3.89 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 2 40.0 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  สัดส่วน 1 20.0 1.67 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 1.40 28.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     
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องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     4.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

  14.00   3.50 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ข้อ   3.00 3.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ข้อ   3.00 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน ข้อ   3.00 3.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ ร้อยละ 12 100.00 5.00 

    12     
 - ผลการด าเนินงาน TQF 5 ข้อแรก ข้อ 5 ผ่าน   
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3   3.00 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ข้อ   3.00 3.00 
ผลรวม       46.58 
ตัวบ่งชี้       13.00 
รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6)   ระดับคุณภาพดี   3.58 

 
3) การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    4.35 4.35 ดีมาก 
3. นักศึกษา 3.33  -     -    3.33 ด ี

4. อาจารย ์ 3.63  -     -    3.63 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.67  -    3.50 ด ี
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
3.41 3.50 4.35 

3.58 ดี 
ดี ดี ดีมาก 
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