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สารบัญ 

  หน้า 
   

 ค าน า  
 สารบัญ  
 บทสรุปส าหรับผู้บริหารตรวจสอบ  
 วิธีการประเมิน  
 รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 บทที่ ๑ บทน า ๑  
 - ชื่อหลักสูตร ๑ 
 - รหัสหลักสูตร ๑ 
 - ประวัติความเป็นมา ๑ 
 - ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอของผลการประเมินปีที่ผ่านมา ๑ 
 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๒ 
 - สถานที่จัดการเรียนการสอน ๓ 
 - จ านวนนิสิต ๓ 
 บทที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี ๔ 
 - ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ๕ 
 บทที่ ๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ๒๔ 
 - ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร  ๒๔ 
 - ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ ๑-๖ (ตาราง ๑) ๒๔ 
 - ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง ๒) ๒๖ 

 
- ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

(ตาราง ๓)  
๒๖ 

 ภาคผนวก ๒๗ 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๘ 

 
- ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

๓๐ 
๓๖ 

   
 
  
 
 
 

 
 



 
 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหารการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
ประจ ารอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ใน
ภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับ ๓.๒๗ ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยองค์ประกอบที่ ๑ 
(ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน ๑ องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมากได้แก่องค์ประกอบที่ ๒ มีจ านวน ๑ 
องค์ประกอบอยู่ในระดับดีได้แก่องค์ประกอบที่ ๓  มีจ านวน ๓ มีองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
องค์ประกอบที ่๔ องค์ประกอบที่ ๕ และองค์ประกอบที่ ๖ 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

จุดเด่น 
๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติทุกปี 
 

แนวทางเสริม  
๑. หลักสูตรฯ สนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI ฐาน ๑ 
๒. หลักสูตรฯ ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง 

 ๓. ควรผลักดันให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานระดับนานาชาติ 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
องค์ประกอบท่ี ๑ ; การก ากับมาตรฐาน  
ข้อเสนอแนะ 

 ๑. หลักสูตรควรมีการวางแผนในการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์โดยเฉพาะผู้ทรงคุณ
ภายนอกที่จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ มคอ.๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี ๒๕๕๘ 
 

องค์ประกอบท่ี ๒ : บัณฑิต 
 ข้อเสนอแนะ 
 ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 (๑)  ควรน าผลการประเมินคุณภาพผู้ใช้บัณฑิตมาวิเคราะห์และวางแผนและพัฒนาปรับปรุงผล
การเรียนรู้แต่ละด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

  

องค์ประกอบท่ี ๓: นิสิต 
 ๓.๑ การรับนิสิต 
 (๑) หลักสูตรควรมีการทบทวนแผนการเตรียมความพร้อมของนิสิตแรกเข้าโดยจัดกิจกรรมทาง
วิชาการพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการเรียนรายวิชาในหลักสูตรให้หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
       (๒) ควรมีการวางแผนเชิงรุกร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยในการรับนิสิตเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้และควรมีการทบทวนแผนทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 



 
 

 (๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสิตควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลายโดย
เฉพาะที่เน้นเกี่ยวกับทักษะการท าสารนิพนธ์ การจัดกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น และให้
เชื่อมโยงกับสายวิชาชีพที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.๒ 
 
องค์ประกอบท่ี ๔: อาจารย ์
 จุดเด่น 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติทุกปี 
จุดเสริม 
๑. ควรผลักดันให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานระดับนานาชาติ 

 

ข้อเสนอแนะ 
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 (๑) ควรส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการเพ่ิมพูนความรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพที่

หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 (๑) ควรน าผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาวางแผนปรับปรุงระบบ

การแต่งตั้ง การบริหารและการพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
องค์ประกอบท่ี ๕: หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 (๑) ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้กระบวนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต
โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาหรือใช้การวิจัยเป็นฐาน 
 ๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
 (๑) การประเมินผลของนิสิตควรสะท้อนให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ 
(โดยพิจารณาจาก มคอ.๕ ของปีที่ผ่านมาสะท้อนถึงการปรับปรุง มคอ.๓ ของปีนี้และส่งผลถึง มคอ.๕ ของปีนี้
อย่างไรในรายวิชาเดียวกัน) 
 
องค์ประกอบท่ี ๖: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะ 
 ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 (๑) หลักสูตรควรน าผลจาก มคอ.๕ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่ง
อ านวยความสะดวกมาพิจารณาเพ่ือวางแผนในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม
นอกเหนือจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 



 
 
วิธีการประเมิน  
          ๑) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน) 
 ๑.๑) การด าเนินการก่อนการตรวจประเมิน  
 ส านักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต โดยก าหนดวันประเมินระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และได้มีการประชุม
คณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตาม
มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ก าหนดประเด็นที่ต้อง
ตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมิน
แต่ละคนปฏิบัติ  

๑.๒) การด าเนินการระหว่างตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 
  (๑) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ า เ พ่ือแนะน าคณะกรรมการตรวจประเมิน   
แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
  (๒) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร นิสิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ  
  (๓) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ 
  (๔) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนิสิต ห้องสมุด ห้องเรียน  และการด าเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน 
  (๕) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน 
  ๑.๓) การด าเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 

(๑) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้หลักสูตรได้ชี้แจง ท าความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (๒) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน 
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง 
หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผลการประเมินเป็ นลาย
ลักษณ์อักษร เสนอไปยังหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพ่ือด าเนินการต่อไป 

๒) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  ๒.๑) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
เอกสารรายงานการประเมนิตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 
  ๒.๒) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (๑) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการ
ประกันคุณภาพ (๒) การน าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และ (๓) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจา
ต่อที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 



 
 

ทั้งนีเ้กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 
 



๑ 
 

บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศษสนศษสตร์ ชื่อย่อ รป.ม. 
ชื่อภาษาอังกฤษ  Master of Public Administration Program 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๒ รหัสหลักสูตร  ๒๕๔๙๑๘๕๑๑๐๐๑๗๘ 

๑.๓ ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

๑) ปรัชญาของหลักสูตร 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดให้มีการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ประยุกต์เข้ากับ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา ส าหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป อันสอดคล้องกับการที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ที่ได้ทรงสถาปนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น เพ่ือเป็นที่ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุ
สามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป 

 ๒) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   ๒.๑ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ประยุกต์เข้ากับ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา  

  ๒.๒ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้น าความรู้ในวิชาการทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์และเน้นถึงความรู้คู่คุณธรรมตามหลักทางพระพุทธศาสนา 

           ๓.๓ เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมและสามารถ
น าความรู้นี้ไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๔. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของปีท่ีผ่านมา 

ผลการประเมินปีที่ผ่านมา  
- การด าเนินตามข้อเสนอแนะของกรรมการในปีที่ผ่านมาในประเด็นที่หลักสูตรควรมีการน าผลงาน

ทางวิชาการไปตีพิมพ์กับวารสารที่อยู่ในฐาน TCI ในแหล่งต่างๆอันเป็นการกระจายองค์ความรู้สู่สาธารณชน 
ที่มีความหลากหลายนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ตีพิมพ์ผลงาน
ที่อยู่ในฐาน TCI ๑ ทั้งหมด 



๒ 
 

- หลักสูตรได้มีการวางแผนในการก ากับติดตามวิทยานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตรซึ่งเป็นนิสิตหลักสูตร
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งจากการก ากับติดตามนั้นนิสิตร้อยละ ๘๓ ส าเร็จการศึกษาตามกรอบเวลา และกระบวนการ
ดังกล่าวได้น ามาใช้กับนิสิตในหลักสูตรใหม่เพ่ือที่จะได้เป็นไปในทางเดียวกัน 

- หลักสูตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และแผนการส่งเสริมให้อาจารย์ไ ด้
เพ่ิมพูนความรู้โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรได้
ด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นจ านวนมาก ประกอบด้วย โครงการ
อบรมพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการเรียนการสอน ด้านการเขียน
ผลงานวิชาการ 

- หลักสูตรได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริการทางวิชาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
กล่าวคือ หลักสูตรได้ออกให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความต้องการของประชาชนเพ่ือมีภาวะต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งกระบวนการให้บริการดังกล่าวนั้น ได้มีการส ารวจความต้องการของประชาชนในชุมชน
นั้นๆ แล้วจึงได้มีการวางแผนให้บริการในเรื่องนั้น ๆ ต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรได้ออกให้บริการ
เรื่องกฎหมายการเลือกต้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตร 

- หลักสูตรได้ด าเนินจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิตและใน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรได้จัดให้มีห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นห้องที่
นิสิตสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 

๑.๕ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ๑.๔.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.๒) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
๑. พระครสูังฆรักษ์

เกียรติศักดิ์  
กิตฺติปญฺโญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม.(การจดัการการพัฒนา
สังคม) 
พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) 

มรภ.วไลอลงกรณ ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๘ 
 
๒๕๔๔ 

๒. นายธิติวุฒิ  
หมั่นม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.ม.(ปรัชญา) 
พธ.บ.(สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
 
๒๕๔๙ 
 
๒๕๔๗ 

๓. นายอนุวัต  
กระสังข ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
 
๒๕๕๓ 
 
๒๕๕๐ 

๔. นายสุรินทร์  
นิมยางกูร 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Development 
Administration) 
พธ.ม.(สถิติประยุกต์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (นิดา้) 
Iowa State 

๒๕๔๘ 
 
๒๕๑๗ 



๓ 
 

วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) University, U.S.A. 
Chulalongkorn 
University 

 
๒๕๑๐ 

 

    ๑.๔.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

๑. พระครสูังฆรักษ์
เกียรติศักดิ์  
กิตฺติปญฺโญ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ศศ.ม.(การจดัการการพัฒนา
สังคม) 
พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) 

มรภ.วไลอลงกรณ ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
๒๕๔๘ 
 
๒๕๔๔ 

๒. นายธิติวุฒิ  
หมั่นม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.ม.(ปรัชญา) 
พธ.บ.(สังคมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
 
๒๕๔๙ 
 
๒๕๔๗ 

๓. นายอนุวัต  
กระสังข ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) 
พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๕๕๗ 
 
๒๕๕๓ 
 
๒๕๕๐ 

๔. นายสุรินทร์  
นิมยางกูร 

รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Development 
Administration) 
พธ.ม.(สถิติประยุกต์) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ (นิดา้) 
Iowa State 
University, U.S.A. 
Chulalongkorn 
University 

๒๕๔๘ 
 
๒๕๑๗ 
 
๒๕๑๐ 

 
๑.๕ สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  อาคารเรียนรวมโซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๑.๖ จ านวนนิสิต  
สาขาวิชา ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ... ชั้นปีที่ ... ชั้นปีที่ ... รวม 

รัฐประศาสนศาสตร์ ๒๐ -    ๒๐ 
รัฐประศาสนศาสตร์ - ๓๐    ๓๐ 

 
 
 



๔ 
 

บทท่ี ๒  
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งช้ี 

 

หมวดที่ ๑ ขอ้มลูทั่วไป 
 
องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
ผลประเมิน

โดยกรรมการ 
เกณฑ์การประเมิน ข้อค้นพบ/ผลการด าเนินงาน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

๑. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวน ๓ รูป/คน 
ทั้งหมดจบปริญญาเอกและวุฒิการศึกษาตรง
สาชาที่เปิดสอน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

๒. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

มีจ านวน ๓ รูป/คน 
ทั้งหมดจบปริญญาเอกและวุฒิการศึกษาตรง
สาชาที่เปิดสอน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

๓) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งหมดจบปริญญาเอก 
มีวุฒิการศึกษาตรง ๔ รูป/คน 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓ รูป/คน 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๔ รูป/คน 
เป็นอาจารย์สอบวิทยานิพนธ์ ๔ รูป/คน 
เป็นอาจารย์ผู้สอน ๔ รูป/คน 

 ไม่ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

๔) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน มีจ านวน ๕ รูป/คน 
ทั้งหมดจบปริญญาเอก 
มีวุฒิการศึกษาตรง ๕ รูป/คน 
มีประสบการณ์สอนและมีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

๕) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

มีจ านวน ๔ รูป/คน 
ทั้งหมดจบปริญญาเอก 
มีวุฒิการศึกษาตรง ๔ รูป/คน 
เป็นรองสาสตราจารย์ ๑ คน 
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๓ รป/คน 
มีประสบการณ์ด้านการวิจัยย้อนหลัง ๕ ปี ทุก
รูป/คน 

 ไม่ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

๖) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

มีจ านวน ๔ รูป/คน 
ทั้งหมดจบปริญญาเอก 



๕ 
 
ผลประเมิน

โดยกรรมการ 
เกณฑ์การประเมิน ข้อค้นพบ/ผลการด าเนินงาน 

มีวุฒิการศึกษาตรง ๔ รูป/คน  
เป็นรองสาสตราจารย์ ๑ คน 
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๓ รูป/คน 
มีประสบการณ์ด้านการวิจัยย้อนหลัง ๕ ปี ทุก
รูป/คน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

๗) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

มีจ านวน ๗ รูป/คน 
ทั้งหมดจบปริญญาเอก 
มีวุฒิการศึกษาตรง ๖ รูป/คน สัมพันธ์ ๑ คน 
เป็นรองสาสตราจารย์ ๑ คน 
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๕ รูป/คน 
เป็น ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดร. ๑ คน 
มีประสบการณ์ด้านการวิจัยย้อนหลัง ๕ ปี ทุก
รูป/คน 

 ไม่ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

๘) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

มีผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด ๔ รูป/คน 
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
TCI ฐาน ๑ ทั้งหมด 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

๙) ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์ของกฎกระทรวงศึกษาธิการ ใน
อัตราส่วน ๑:๕ 

 ไม่ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

๑๐) การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

มีการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อปี ๒๕๖๐  
สกอ.รับทราบเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

๑.๑ การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน   ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

   ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

บรรล ุ

หมายเหตุ : หากไม่ผา่นเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ไดม้าตรฐาน และผลเป็น “ไมผ่่าน” คะแนนเป็นศูนย ์

ข้อเสนอแนะ 
(๑) หลักสูตรควรมีการวางแผนในการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์โดยเฉพาะผู้ทรงคุณ
ภายนอกที่จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ มคอ.๑ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี ๒๕๕๘ 
 
 
 



๖ 
 

หมวดที่ ๒  อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์  
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

- ระบบการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- ระบบการบริหารอาจารย ์
- ระบบการสง่เสริมและพฒันาอาจารย ์
 
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
- มีระบบมีกลไกการบริหารและพฒันาอาจารย์เด่นชัด 
- มีการน าระบบกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ไปสู่การปฏบิัติและด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
- มีการประเมินกระบวนการการบริหารและพัฒนาอาจารย์ด้วนวิธีการที่หลากหลาย 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการการบริหารและพัฒนาอาจารย์จากผลการประเมิน 
 
ข้อเสนอแนะ  
(๑) ควรส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการเพิ่มพูนความรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 
 
เหตุผลที่ให้คะแนน ๕ (กรณีที่มีคะแนนในระดับ ๕ ให้อธิบายเหตุผล) 
 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

๔ คะแนน ๓ ข้อ ๓ คะแนน ไม่บรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 



๗ 
 
 

องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์  
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
๔.๒. คุณภาพอาจารย์ 

๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๔ คน มีคุณวุฒปิริญญาเอก จ านวน ๔ รูป/คน ได้แก่   

๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ,ผศ.ดร. 
๒. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 
๓. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 

           ๔. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ๑๐๐ % คะแนนที่ได้เท่ากับ ๕ คะแนน  
โดยแสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 

วิธีการค านวณ 

๑.ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
๔ 

X ๑๐๐ = ร้อยละ ๑๐๐ 
๔ 

  

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
๑๐๐ 

X ๕ = ๕ คะแนน 
๑๐๐ 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  ๔ 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๔ 

 
 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ 

การบรรลุเป้าหมาย 

๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.โท 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ๕ คะแนน บรรลุ 

 



๘ 
 
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์  
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
๔.๒. คุณภาพอาจารย์ 

๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๔ รูป/คน มีต าแหน่งทางวชิาการ จ านวน ๔ รูป/คน ได้แก่   

๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ,ผศ.ดร. 
๒. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 
๓. ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 

           ๔. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ๑๐๐ % คะแนนที่ได้เท่ากับ ๕ 
คะแนน  โดยแสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 

วิธีการค านวณ  
๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๔ 

x ๑๐๐ = ๑๐๐% 
 ๔  

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 ๔ 

x ๕ = ๑๐๐ คะแนน 
 ๖๐ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรปัจจุบันทั้งหมด  ๔ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผศ. ๓ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรศ. ๑ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง ศ.  

 
 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ 

การบรรลุเป้าหมาย 

๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ป.โท 
ร้อยละ ๖๐ 

ร้อยละ ๑๐๐  ๑๐๐ คะแนน บรรลุ 

 

 



๙ 
 
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์  

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
๔.๒. คุณภาพอาจารย์ 

๔.๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 

ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งหมด จ านวน ๒๘ เรื่อง ค่าร้อยละของผลรวมถ่วง

น้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เท่ากับ  ๖๘.๑๓  คะแนนที่ได้เท่ากับ ๕ คะแนน 
โดยแสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 

วิธีการค านวณ  
๑. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  ๒๑.๘ 

x ๑๐๐ = ๕๔๕  % 
 ๔  

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕๔๕ 

x ๕ = ๕ คะแนน 
 ๖๐ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ชื่อ

อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

ค่าน้ าหนัก 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ 

๐.๒๐ ๐.๔๐ ๐.๖๐ ๐.๘๐ ๑.๐๐ ๐.๒๐ ๐.๔๐ ๐.๖๐ ๐.๘๐ ๑.๐๐ 

๑ .  พ ร ะ
ค รู สั ง ฆ
รั ก ษ์
เ กี ย ร ติ
ศั กดิ์  กิ ตฺ
ติ ป ญฺ โ ญ
,ผศ.ดร. 

   ๑๙   

     
 
 

๑๕.๒ 

๒.ผศ.ดร.
ธิ ติ วุ ฒิ 
หม่ันมี 
 

  ๑ ๒   

     
๒.๒ 

๓.ผศ.ดร.
อนุวัต 
กระสังข์ 

  ๓ ๒   
    

๑ 
 

๔.๔ 

๔.รศ.ดร.
สุรินทร์  
นิ ย ม า ง
กูร 

      

     

 



๑๐ 
 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ 

การบรรลุเป้าหมาย 

๔.๒.๓ ผลงานทางวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ป.โท 
ร้อยละ ๓๕ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ ๕ คะแนน บรรลุ 

 

องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์  
ตัว
บ่งชี ้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 

๔.๓ ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย ์
 
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
- มีการรายงานผลการด าเนนิงานครบทุกเร่ืองตามค าอธิบายในตวับ่งชี้   
- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดขีึ้นในทุกเร่ือง 
การคงอยู่ของอาจารย์ 

ที ่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตาม มคอ.๒ 
สถานะของอาจารย์ 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ,ผศ.ดร. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ,ผศ.ดร. 
๒ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นม ี
๓ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ 
๔ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 

 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนนประเมินประจ าปี

การศึกษา 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑ การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๔.๒๐ ๔.๒๘ ๔.๓๑ 
๒ กระบวนการบริหารอาจารย์ ๔.๑๖ ๔.๔๘ ๔.๕๓ 
๓ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ๓.๘๔ ๔.๑๔ ๔.๒๔ 
๔ สิ่งสนบัสนุนที่เอ้ือต่อการเรียนสอน ๔.๕๓ ๔.๗๔ ๔.๘๑ 
 คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๘ ๔.๔๑ ๔.๔๗ 

 
 



๑๑ 
 

ตัว
บ่งชี ้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ  
(๑) ควรน าผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาวางแผนปรับปรุงระบบการแต่งตั้ง การ
บริหารและการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
เหตุผลที่ให้คะแนน ๕ (กรณีที่มีคะแนนในระดับ ๕ ให้อธิบายเหตุผล)  
- 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย ์ ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๓ คะแนน ไม่บรรล ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

หมวดที ่๓ นิสิตและบัณฑิต 
 

องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 

ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิตศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๕ คะแนน  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ที่ รายการข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินงาน 

๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คน ๔ 
๒ จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด คน ๔ 
๔ จ านวนผู้ใชบ้ัณฑิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ คน ๔ 
๕ คะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้จากการประเมนิบัณฑติ(คะแนนเต็ม๕) ค่าเฉลี่ย ๔.๕๕ 

 
สูตรการค านวณ 

 ๑๘.๒ 
= ๔.๕๕ 

 ๔ 

ข้อเสนอแนะ  
(๑) ควรน าผลการประเมนิคุณภาพผู้ใชบ้ัณฑิตมาวิเคราะห์และวางแผนและพฒันาปรับปรุงผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ 

การบรรลุเป้าหมาย 

๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ค่าเฉลี่ย  
๔.๒๕ 

ค่าเฉลี่ย  
๑๘.๒  

๔.๕๕ คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 
องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
๒.๒ ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เท่ากับ ๔๐ %  คะแนนที่ได้เท่ากับ ๕ คะแนน โดยแสดงวิธีการ
ค านวณ ดังนี้ 

วิธีการค านวณ  
๑. ค านวณค่าร้อยละของผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่
 ๒.๖ 

x ๑๐๐ = ๖๕ % 
  ๔ 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 ๖๕ 

x ๕ = ๘.๑๒ คะแนน 
 ๔๐ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  ๔ 
จ านวนบทความที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๑๐ - 
จ านวนบทความที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ ๑ 
จ านวนบทความที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ - 
จ านวนบทความที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ - 
จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ ๓ 
จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ - 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

๒.๖๐ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

๖๕ 

 แปลงค่าคะแนน ๕ โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ ๓.๒๕ 
 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ 

การบรรลุเป้าหมาย 

๒.๒ ร้อยละของผลงานของนิสติและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาโททีไ่ดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
 

ร้อยละ  
๔๐ 

ร้อยละ ๘.๑๒  ๕ คะแนน บรรลุ 



๑๔ 
 
องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
๓.๑ การรับนิสิต 

- การรับนิสิต 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
- ระบบ มีกลไกการรับนสิิตเป็นไปตามที่ระบุใน มคอ. ๒ 
- มีการน าระบบกลไกการรับนสิิตไปสู่การปฏิบัติซึง่ผลการรับสมัครเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
- มีการประเมินกระบวนการการรับนิสิตจากปีการศึกษา ๒๕๖๐  
- มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการรับนสิิตจากผลการประเมินในปี ๒๕๖๙ ท าให้ในปีการศึกษา  

๒๕๖๐ ผลลการรับสมัครเป็นไปตามแผน 
- มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นิสิตใน ๓ รายวชิา คือ ๑) ขาดความรู้พื้นฐานสาขาวิชาที่เรียน     

๒) ทักษะสถิติการวิจัย ๓) ทักษะภาษาอังกฤษ ๔) การเขียนโครงการวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะ  
(๑) หลักสูตรควรมีการทบทวนแผนการเตรียมความพร้อมของนิสิตแรกเข้าโดยจัดกิจกรรมทางวิชาการ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการเรียนรายวิชาในหลักสูตรให้หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
(๒) ควรมีการวางแผนเชิงรุกร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยในการรับนิสิตเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้และควรมีการทบทวนแผนทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 
เหตุผลที่ให้คะแนน ๕ (กรณีที่มีคะแนนในระดับ ๕ ให้อธิบายเหตุผล) 
- 

 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ๒๕๖๐ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 
การบรรลุเป้าหมาย 

๓.๑ การรับนิสิต  ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ไม่บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 
องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี 
- การควบคุมการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
- มีระบบ มีกลไกการส่งเสริมและพัฒนานิสิตอย่างชัดเจน 
- มีการน าระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนานิสิตไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการจัดโครงการต่างๆรองรับ

การพัฒนา 
- มีการประเมินกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนานิสิตโดยนิสิต 
- มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการส่งเสริมและพัฒนานิสิตจากผลการประเมิน 
- มีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
- มีคู่มือนิสิตควบคุมการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ  
(๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสิตควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลายโดยเฉพาะที่เน้นเก่ียวกับ
ทักษะการท าสารนิพนธ์ การจัดกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น และให้เชื่อมโยงกับสาย
วิชาชีพที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.๒ 
 
เหตุผลที่ให้คะแนน ๕ (กรณีที่มีคะแนนในระดับ ๕ ให้อธิบายเหตุผล) 
- 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ 

การบรรลุเป้าหมาย 

๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานิสติ ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ไม่บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 
องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
ตัว
บ่งชี ้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 

๓.๓ ผลที่เกิดกับนิสิต 
- การคงอยู ่
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
- มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ืองตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย 

- การคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร    

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา 
  ร้อยละของ

การคงอยู่  
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๒๕๕๘  -    
๒๕๕๙   -   
๒๕๖๐ ๓๐  - ๓๐ ๑๐๐% 

 
- การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวน
รับจริง 

จ านวนนิสิตคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา 
  ร้อยละของ

การคงอยู่  
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๒๕๕๘ -     
๒๕๕๙ - -    
๒๕๖๐ ๓๐ - - ๔ ๑๐๐% 

 
- ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 

ที่ รายการประเมิน 
คะแนนการ
ประเมิน 
ปี ๒๕๕๗ 

คะแนนการ
ประเมิน 
ปี ๒๕๕๘ 

คะแนนการ
ประเมิน 
ปี ๒๕๕๙ 

คะแนนการ
ประเมิน 
ปี ๒๕๖๐ 

๑ 
ด้านการรับนิสิตและการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

๔.๓๕ - 
- ๔.๔๓ 

๒ ด้านการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
วิทยานพินธ์  

๓.๘๔ - - ๔.๙๖ 

๓ ด้านการพฒันาศักยภาพนสิิตและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ 

๓.๖๗ - - ๔.๘๑ 

๔ ด้านสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ ๓.๗๓ - - ๔.๘๕ 
 คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๐ - - ๔.๗๖ 

 



๑๗ 
 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

๓.๓ ผลที่เกิดกับนิสิต ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๓ คะแนน ไม่บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

หมวดที่ ๔ ขอ้มลูสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
 
องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
 
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
- มีระบบ มีกลไกการพัฒนาและบริหารจัดการสาระของรายวชิาในหลักสูตร 
- มีการน าระบบกลไกการพัฒนาและบริหารจัดการสาระของรายวิชาในหลักสตูรไปสู่การปฏบิัติโดยมีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร มีการประชุมและปรับปรงุหลักสูตรตามวงรอบ มีการจัดท ารายงาน
การวิจัย และเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพฒันาหลักสูตรให้ทันสมัย 

- มีการประเมินกระบวนการการพัฒนาและบริหารจัดการสาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- มีการปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาและบริหารจัดการสาระของรายวิชาในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาและบริหารจัดการสาระของรายวชิาในหลักสตูรเห็นชัดเปน็

รูปธรรม 
- มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  
 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ 

การบรรลุเป้าหมาย 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสตูร 
 

๔ คะแนน ๔ คะแนน ๓ คะแนน ไม่บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 
องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓และมคอ.๔) การจัดการเรียนการสอน 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
- มีระบบ มีกลไกการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- มีการน าระบบกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนไปสู่การปฏบิัติ 
- มีการประเมินกระบวนการการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากผลการ
ประเมิน 
 
ข้อเสนอแนะ  
(๑) ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้กระบวนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิตโดยเฉพาะการสอนที่
เน้นปัญหาหรือใช้การวิจัยเป็นฐาน 
 
เหตุผลที่ให้คะแนน ๕ (กรณีที่มีคะแนนในระดับ ๕ ให้อธิบายเหตุผล) 
- 
 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ 

การบรรลุเป้าหมาย 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ไม่บรรล ุ

 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 
องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
๕.๓ การประเมินผู้เรียน 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
- มีระบบ มีกลไกการประเมินผู้เรียน 
- มีการน าระบบกลไกการประเมนิผู้เรียนไปสู่การปฏิบัติ 
- มีการประเมินกระบวนการการประเมินผู้เรียน 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการการประเมินผู้เรียนจากผลการประเมิน 
 
ข้อเสนอแนะ  
(๑) การประเมินผลของนิสิตควรสะท้อนให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ (โดยพิจารณา
จาก มคอ.๕ ของปีที่ผ่านมาสะท้อนถึงการปรับปรุง มคอ.๓ ของปีนี้และส่งผลถึง มคอ.๕ ของปีนี้อย่างไรใน
รายวิชาเดียวกัน) 
 
เหตุผลที่ให้คะแนน ๕ (กรณีที่มีคะแนนในระดับ ๕ ให้อธิบายเหตุผล) 
- 
 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

๕..๓ การประเมินผู้เรียน ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๒ คะแนน ไม่บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 
องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีดงันี้  
 

ผลประเมินโดย
กรรมการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 ไม่เลือก 

(๑) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 ไม่เลือก 

(๒) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 ไม่เลือก 

(๓) มีรายละเอยีดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 ไม่เลือก 

(๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 ไม่เลือก 

(๕) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลัง
ปีการศึกษา 
 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 ไม่เลือก 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ าหนดใน มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 ไม่เลือก 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 
 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 ไม่เลือก 

(๘) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้ับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าดา้นการจัดการเรยีน
การสอน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 ไม่เลือก 

(๙)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 ไม่เลือก 

(๑๐) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 ไม่เลือก 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/ บณัฑิตใหม่ทีม่ีต่อคณุภาพหลักสูตรเฉลีย่
ไม่น้อยกว่า๓.๕.๑จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 ไม่เลือก 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไมน่้อยกว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเตม็ ๕.๐๐ 
 

 



๒๒ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 

วิธีการค านวณ  
 
 ๑๐ 

x ๑๐๐ = ๑๐๐ % 
 ๑๐  

 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ร้อยละ 
๙๕-๙๙.๙๙ 

ร้อยละ ๑๐๐  ๕  คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

หมวดที ่๕  การบริหารหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน 
- มีระบบมีกลไกเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- มีการน าระบบกลไกเกี่ยวกับสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการเก่ียวกับสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเก่ียวกับสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เห็นชัดเป็นรูปธรรม 
 
ข้อเสนอแนะ  
(๑) หลักสูตรควรน าผลจาก มคอ.๕ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความ
สะดวกมาพิจารณาเพื่อวางแผนในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมนอกเหนือจาก
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
เหตุผลที่ให้คะแนน ๕ (กรณีที่มีคะแนนในระดับ ๕ ให้อธิบายเหตุผล) 
- 

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 
๒๕๖๐ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมนิ
จากคณะกรรมการ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

๖.๑ สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ ๔ คะแนน ๔ คะแนน ๓ คะแนน ไม่บรรล ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

บทท่ี ๓ 
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ 
คณะสังคมศาสตร ์

 
๒.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ตาราง ๑ ผลการประเมินตามองค์ประกอบท่ี ๑-๖ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลคะแนนการประเมิน 
โดยคณะกรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี ๑ การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหาร
จัดการหลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 
 

ผ่าน  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 

บรรล ุ  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี ๑ การก ากับมาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรได้มาตรฐาน 
ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

๔.๒๕ 
คะแนน 

ค่าเฉลี่ย ๔.๕๕ บรรล ุ ๔.๕๕ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ (ปริญญา
ตรี) ร้อยละของบัณฑติ
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ
๓๕  

๒.๖ 
X ๑๐๐ = ๖๕ % 

บรรล ุ ๕ คะแนน 

๔ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต เฉลี่ยรวม ๕ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี ๓ นิสิต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การรับนสิิต ๔.๐๐ 

คะแนน 
๒ คะแนน ไม่บรรล ุ ๒ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริม
และพัฒนานิสติ 

๔.๐๐ 
คะแนน 

๒ คะแนน ไม่บรรล ุ ๒ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลลัพธ์ที่
เกิดกับนิสติ 
 

๔.๐๐ 
คะแนน 

๒ คะแนน ไม่บรรล ุ ๓ คะแนน 



๒๕ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลคะแนนการประเมิน 
โดยคณะกรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี ๓ นิสิต 
เฉลี่ยรวม ๒.๓๓ 

คะแนน 
องค์ประกอบท่ี ๔ อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหาร
และพัฒนาอาจารย ์

๔.๐๐ 
คะแนน 

๓ คะแนน ไม่บรรล ุ ๓ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ คุณภาพ
อาจารย ์ รวมคะแนนตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒ รวม  ๕ คะแนน 

   ๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
๘๐ 

  

๔ X 
๑๐๐ = ๑๐๐% 

บรรล ุ ๕ คะแนน 

๔  
  ๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
๔๐ 

๔ 
X ๑๐๐ = ๑๐๐% 

บรรล ุ ๕ คะแนน 

๔ 
  ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ร้อยละ 
๓๕ 

๒๑.๘ 
X ๑๐๐ = ๕๔๕% 

บรรล ุ ๕ คะแนน 

๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ผลที่เกดิกับ
อาจารย ์

๔.๐๐ 
คะแนน 

๓ คะแนน ไม่บรรล ุ ๓ คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี ๔ อาจารย์ 
เฉลี่ยรวม ๓.๖๗  

คะแนน 
องค์ประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

๔.๐๐ 
คะแนน 

๓ คะแนน ไม่บรรล ุ ๓ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒ การวาง
ระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียน
การสอน 

๔.๐๐ 
คะแนน 

๒ คะแนน ไม่บรรล ุ ๒ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๓ การ
ประเมินผู้เรียน 

๔.๐๐ 
คะแนน 

๒ คะแนน ไม่บรรล ุ ๒ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 
๙๕-

๙๙.๙๙ 

๑๐ 
ข้อ 

X ๑๐๐ = ๑๐๐% 

 บรรล ุ ๕ คะแนน 

๑๐ ข้อ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
เฉลี่ยรวม ๓.๐๐ 

คะแนน 
องค์ประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ สิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

๔.๐๐ 
คะแนน 

๓ คะแนน ไม่บรรล ุ ๓ คะแนน 



๒๖ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลคะแนนการประเมิน 
โดยคณะกรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม ๓ คะแนน 

ตาราง ๒ ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร  

องค์ประกอบ คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี ๑ การก ากับมาตรฐาน ผ่าน/ไมผ่่านการประเมิน 
 

 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี ๒ บัณฑติ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ ๒
-๖

 
๒    ๔.๗๘ ระดับคณุภาพดีมาก  

องค์ประกอบท่ี ๓ นิสิต ๓    ๒.๓๓ ระดับคณุภาพปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี ๔ อาจารย ์ ๓    ๓.๖๗ ระดับคณุภาพดี  
องค์ประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรยีนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

๔    ๓.๐๐ ระดับคณุภาพปานกลาง 

องค์ประกอบท่ี  ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ๑    ๓.๐๐ ระดับคณุภาพปานกลาง 
รวม ๑๓    ๓.๒๗ ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน      ระดับคุณภาพดี 

 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
๐.๐๑ – ๒.๐๐ น้อย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐      ปานกลาง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐      ดี 
๔.๐๑ – ๕.๐๐      มาก 

 

ตาราง ๓ ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (ไม่เกิน ๓ ข้อ) 
จุดเด่นเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

๑.หลักสูตรฯ สนับสนุนให้นสิิตตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI ฐาน ๑ 

๑.หลักสูตรฯ ควรสนับสนุนให้นสิิตน าเสนอผลงานใน
เวทีการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือ ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ(SCOPUS) 

๒.หลักสูตรฯ ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นิสิต
อย่างต่อเนื่อง 

๒.หลักสูตรฯ ควรสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบนัและระหวา่งสถาบัน และส่งเสรอมกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างนสิิตกับนสิิตและอาจารย์ 

๓.มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง และเผยแผผ่ลงานทางวิชาการในระดบั
นานาชาติ/ระดับชาต ิ

๓.ควรสร้างระบบกลไกในการสง่เสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดการการศึกษาแก่อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 



๒๗ 
 
 

 
ภาคผนวก 

 

 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 - ก าหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

- ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

- ก าหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 
 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในวันที่ ๒๑ - ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

--------------------------------------------- 
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินเชิงปริมาณ ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย:- 

     - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
     - หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ตรวจประเมิน ณ ห้อง B ๑๐๗ ชั้น ๑ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ประกอบด้วย:- 
     ๑) ผศ.ปราณี  พรรณวิเชียร  ประธานกรรมการ 
     ๒) ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร  กรรมการ 
     ๓) รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง  กรรมการและเลขานุการ  
๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ตรวจประเมินห้อง
ประชุมชลบุรี  ชั้น  ๕ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย 
     ๑) ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล  ประธานกรรมการ 
     ๒) อาจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร กรรมการ 
     ๓) ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรม 
เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมด้วยผู้บริหาร 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะสังคมศาสตร์ พร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุม 
B ๑๐๗ 
๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ตรวจประเมินห้อง B ๑๐๗ ชั้น ๑ โดยมี
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
     ๑) ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร  ประธานกรรมการ 
     ๒) ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร  กรรมการ 
     ๓) พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต     กรรมการและเลขานุการ 
     ๔) รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง  กรรมการผู้ฝึกตรวจประเมิน 
๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (นานาชาติ) 



๓๑ 
 

ตรวจประเมินห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๕ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ประกอบด้วย 
     ๑) ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล  ประธานกรรมการ 
     ๒) อาจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร กรรมการ 
     ๓) ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรม 
เวลา ๑๑.๓๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในแบ่งตรวจตามห้องรับการตรวจระดับ

หลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
    - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการตรวจประเมินภายใน
โดยวิธีพิชญพิจารณ์ ในหลักสูตร 
    ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    ๒) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (นานาชาติ)  

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรม 
เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมด้วยผู้บริหาร 

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะสังคมศาสตร์ พร้อมเพรียงกันที่ห้องตรวจ
ประเมิน 
- พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ 
- พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโ , รศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
  บรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะสังคมศาสตร์ 
- รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แนะน าผู้บริหาร 
  หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 
- ผู้แทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในแบ่งตรวจตามห้องรับการตรวจระดับ
หลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการตรวจประเมินดังนี้ 
    - ประธานหลักสูตรกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน  
    - แนะน าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/น าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
    - ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในแนะน าคณะกรรมการและ 
ชี้แจงแนวทางในการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
    - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการตรวจประเมินภายใน
โดยวิธีพิชญพิจารณ์ 
    - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการตรวจประเมิน
ขั้นต้นด้วยวาจาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และส่งผลการประเมินต่อคณะ
สังคมศาสตร์ 
๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ต่อ) ตรวจประเมินห้อง B ๑๐๗ ชั้น ๑ 
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 



๓๒ 
 

     ๑) ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร  ประธานกรรมการ 
     ๒) ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร  กรรมการ 
     ๓) พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต     กรรมการและเลขานุการ 
     ๔) รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง  กรรมการผู้ฝึกตรวจประเมิน 

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรม 
 ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ต่อ) ตรวจ

ประเมินห้อง B ๑๐๗ ชั้น ๑ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย 
     ๑) ผศ.ปราณี  พรรณวิเชียร  ประธานกรรมการ 
     ๒) ผศ.จิตรลดา ตรีสาคร  กรรมการ 
     ๓) รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง  กรรมการและเลขานุการ 
๓) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ตรวจประเมินห้องหลักสูตรการพัฒนาสังคม ชั้น ๑ 
โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
     ๑) ผศ.ดร.อดิสร ภู่สาระ  ประธานกรรมการ 
     ๒) รศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร  กรรมการ 
     ๓) ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี  กรรมการและเลขานุการ 
๔) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ตรวจประเมินห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ 
ชั้น G โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
     ๑) รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์  ประธานกรรมการ 
     ๒) ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม  กรรมการ 
     ๓) รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก  กรรมการและเลขานุการ 
๕) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา ตรวจประเมิน 
ห้อง B ๒๐๗/๓ ชั้น ๒ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย 
     ๑) รศ.เล็ก สมบัติ   ประธานกรรมการ 
     ๒) ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล  กรรมการ 
     ๓) อาจารย์ กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ 
๖) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ตรวจประเมินห้องประชุมชลบุรี 
ชั้น ๕ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
     ๑) ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา  ประธานกรรมการ 
     ๒) ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์  กรรมการ 
     ๓) ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 
๗) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ตรวจ
ประเมินห้อง B ๕๐๗ ชั้น ๕ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย 
     ๑) รศ.สยาม ด าปรีดา   ประธานกรรมการ 



๓๓ 
 

     ๒) รศ.วันทนีย์ แสนภักดี  กรรมการ 
     ๓) ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช  กรรมการและเลขานุการ 
 

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรม 

 

๘) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ตรวจประเมิน
ห้อง B ๒๑๒/๓ ชั้น ๒ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย 
     ๑) อาจารย์ ดร.ธีราพร ทองปัญญา ประธานกรรมการ 
     ๒) อาจารย์ ดร.ชมพู เนื่องจ านงค์ กรรมการ 
     ๓) ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร  กรรมการและเลขานุการ 

เวลา ๑๑.๓๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในแบ่งตรวจตามห้องรับการตรวจระดับ

หลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
      - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการตรวจประเมิน
ภายในโดยวิธีพิชญพิจารณ์ ในหลักสูตร 
     ๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ต่อ)  
     ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ต่อ) 
     ๓) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
     ๔) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
     ๕) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา  
     ๖) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
     ๗) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
     ๘) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  

เวลา ๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการตรวจประเมินขั้นต้น
ด้วยวาจาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และส่งผลการประเมินต่อคณะ
สังคมศาสตร์ สิ้นสุดการตรวจประเมิน 

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรม 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่รองรับการตรวจประเมิน พร้อมเพรียงกันที่ห้องรับการตรวจ
ประเมินระดับหลักสูตร 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในด าเนินการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการตรวจประเมินดังนี้ 
    - ประธานหลักสูตรกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน  
    - แนะน าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    - น าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
    - ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในแนะน าคณะกรรมการและ
ชี้แจงแนวทางในการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 



๓๔ 
 

    - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการตรวจประเมินภายใน
โดยวิธีพิชญพิจารณ์ 

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรม 
     - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการตรวจประเมิน

ขั้นต้นด้วยวาจาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และส่งผลการประเมินต่อคณะ
สังคมศาสตร์ 
๒) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตรวจประเมินห้อง B ๒๐๗/๓ ชั้น ๒ โดยมี
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
     ๑) ผศ.ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ ประธานกรรมการ 
     ๒) ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล  กรรมการ 
     ๓) ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
๓) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ตรวจประเมินห้องประชุมคณะ
สังคมศาสตร์  ชั้น  G โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย 
     ๑) ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล  ประธานกรรมการ 
     ๒) รศ.เล็ก สมบัติ   กรรมการ 
     ๓) อาจารย์ กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ 
๔) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตรวจประเมิน
ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๕ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย 
     ๑) ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา  ประธานกรรมการ 
     ๒) ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์  กรรมการ 
     ๓) ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
๕) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตรวจ
ประเมินห้อง B ๕๐๗ ชั้น ๕ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย 
     ๑) รศ.สยาม ด าปรีดา   ประธานกรรมการ 
     ๒) รศ.วันทนีย์ แสนภักด ี  กรรมการ 
     ๓) ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช  กรรมการและเลขานุการ 

เวลา ๑๑.๓๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในแบ่งตรวจตามห้องรับการตรวจระดับ

หลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
    - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการตรวจประเมินภายใน
โดยวิธีพิชญพิจารณ์ ในหลักสูตร  
     ๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
     ๒) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  
     ๓) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  



๓๕ 
 

     ๔) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  กิจกรรม 
เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผด

ชอบหลักสูตรที่รองรับการตรวจประเมิน พร้อมเพรียงกันที่ห้องรับการตรวจ
ประเมินระดับหลักสูตร 

เวลา ๐๙.๑๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในด าเนินการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการตรวจประเมินดังนี้ 
    - ประธานหลักสูตรกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน  
    - แนะน าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    - น าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
    - ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในแนะน าคณะกรรมการและ
ชี้แจงแนวทางในการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
    - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการตรวจประเมินภายใน
โดยวิธีพิชญพิจารณ์ 
    - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการตรวจประเมิน
ขั้นต้นด้วยวาจาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และส่งผลการประเมินต่อคณะ
สังคมศาสตร์ 
๑) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ตรวจประเมิน
ห้อง B ๒๑๒/๓ ชั้น ๒ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย 
     ๑) อาจารย์ ดร.ธีราพร ทองปัญญา ประธานกรรมการ 
     ๒) อาจารย์ ดร.ชมพู เนื่องจ านง กรรมการ 
     ๓) ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร  กรรมการและเลขานุการ 

เวลา ๑๑.๓๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารเที่ยง 
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในแบ่งตรวจตามห้องรับการตรวจระดับ

หลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
    - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการตรวจประเมินภายใน
โดยวิธีพิชญพิจารณ์ ในหลักสูตร 
    ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

เวลา ๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในรายงานผลการตรวจประเมินขั้นต้น
ด้วยวาจาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และส่งผลการประเมินต่อคณะ
สังคมศาสตร์  สิ้นสุดการตรวจประเมิน 

 
ผู้ประสานงาน 
 ๑. พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโ ,รศ.ดร.  โทร. ๐๘ ๖๖๐๐ ๓๑๙๙ 
 ๒. พระคมสัน  ิตเมธโส,ผศ.  โทร. ๐๘ ๑๑๔๖ ๙๔๑๘ 
 ๓. ผศ.ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี    โทร. ๐๙ ๘๒๘๑ ๐๗๙๙ 



๓๖ 
 

- ภาพประกอบ 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 
 


