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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

วิทยาลัยการเมอืงการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการดําเนินงานตามเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยไดรับผลคะแนนประเมินระดับคณะเทากับ 3.83 (ระดับดี) โดยไดรับคะแนน

ในระดับดีมากในองคประกอบที่ 2, 3  และ 5 ระดับดีในองคประกอบที่ 4 และระดับพอใชในองคประกอบที่ 

1 โดยไดคะแนนตัวบงช้ีปจจัยนําเขา (input) ในระดับตองปรับปรุง (2.41) ตัวบงช้ีชนิดกระบวนการ 

(process) ในระดับดีมาก (4.71) ตัวบงช้ีชนิดผลลัพธ (output) อยูในระดับดี (3.60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 

  

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

สวนที่  1  รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1 

สวนที่  2  บทนํา 2 

   วัน  เดือน  ป  และสถานที่ในการตรวจประเมิน 2 

   รอบการประเมิน 2 

   วัตถุประสงคในการประเมิน 2 

   ขอมูลทั่วไปของหนวยงาน 2 

สวนที่  3  วิธีการประเมิน 12 

   การวางแผนและการประเมิน 12 

   วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเช่ือถือของขอมูล 12 

สวนที่  4  ผลการประเมินรายตัวบงช้ี 13 

   ตาราง  ป.  1  ผลการประเมินรายตัวบงช้ี 14 

สวนที่  5  ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 17 

   ตาราง  ป.  2  ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 17 

สวนที่  6  จุดเดนและขอเสนอแนะ 18 

   จุดเดนและขอเสนอแนะในภาพรวม 18 

ภาคผนวก 19 

   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 19 

   ตารางการตรวจเย่ียม 20 

   บันทึกภาคสนาม 21 

   ภาพประกอบ 24 



 

 

 

 



 

 

 

สวนที่  2 

บทนํา 

 

1.  วัน  เดือน  ป  และสถานท่ีในการตรวจประเมิน 

 วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2558  ณ  หองประชุม  D-413  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  

 

2.  รอบการประเมิน 

 ปการศึกษา  2557  (ผลการดําเนินงานต้ังแต  1  สิงหาคม  2557  ถึง  31  กรกฎาคม  2558) 

 

3.  วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพ   

 3.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่หนวยงาน

น้ันๆ กําหนดข้ึน  โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไป

ตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

 3.2  เพื่อใหทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู

เปาหมาย  (targets)  และเปาประสงค  (goals)  ที่ต้ังไวและเปนสากล 

 3.3  เพื่อใหหนวยงานทราบจุดแข็ง  จุดที่ควรปรับปรุง  ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ

ดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง  และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 3.4  เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาหนวยงานสามารถ

สรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 3.5  เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการการ

อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

 

4.  ขอมูลท่ัวไปของหนวยงาน    

 1.1  ชื่อหนวยงาน  ท่ีต้ัง  และประวัติความเปนมาโดยยอ 

 1.1.1  ชื่อหนวยงาน 

   ภาษาไทย  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   ภาษาอังกฤษ College of Politics and Governance,Mahasarakham University 

   เวปไซด   http://www.copag.msu.ac.th 

 1.1.2  ท่ีต้ัง 

   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 44150 

 1.1.3  ประวัติความเปนมา 



 

 

 

   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

กอต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการผนวกภาควิชารัฐศาสตร  ศูนยขอมูลการเมืองทองถ่ินภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและโครงการจัดต้ังหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตซึ่งสังกัดอยูในคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเขาดวยกัน 

   วิทยาลัยการเมืองการปกครองไดดําเนินงานตามตามพันธกิจดานการเรียนการสอนทั้งระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนับต้ังแตเริ่มกอต้ัง

จนถึงปจจุบัน โดยในเดือนมีนาคม 2552 วิทยาลัยการเมืองการปกครองไดวางรากฐานทางปญญาอยางตอเน่ือง

ผานการจัดต้ังโครงการความรวมมือตางๆ  ที่เนนการเสริมสรางความรูคูคุณธรรมและการทํางานเพื่อสวนรวม 

อาทิ โครงการลงชุมชนของนิสิต  โครงการติวนิสิต (COPAG Tutor)  โครงการใหนิสิตริเริ่มทํากิจกรรม 

(COPAG Creative) โครงการวิทยาลัยสีเขียว (COPAG Green)  เพื่อใหวิทยาลัยฯ มีสีเขียว นาเรียน นาอยู 

ตลอดจนไดจัดโครงการ COPAG Stars เพื่อพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาให

ความรูเกี่ยวกับการเขียนบทความและงานวิจัย  โครงการ COPAG Open House เพื่อเปดบานวิทยาลัย

การเมืองการปกครองใหบุคคลภายนอกไดทราบกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โครงการ 

COPAG  Book  Launching เพื่อเปดตัวหนังสือของวิทยาลัยฯ COPAG Book  Collection เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณการวิจัยระดับปริญญาตรี - โท  นอกจากน้ี วิทยาลัยการเมืองการปกครองไดทําขอตกลงความ

รวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนาความรูทางวิชาการ เชน คณะ

นิติศาสตรและรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ผูแทนจากลักเซมเบิรก  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส(U.P.), University Kebangsaan, สมาคมรัฐประศาสน

ศาสตรแหงประเทศไทย,Philippines Society for Public  and Administration(PSPA),Asian Association 

of Public  Administration  ซึ่งเปนเครือขายรวมกับ Public  Administration  Association  of  

Thailand ที่วิทยาลัยฯ  ทํา MOU  รวมในฐานะ รศ.สีดา สอนศรี เปนอุปนายกสมาคม, Universitas 

Brawijaya, University of Korea,  Western University กัมพูชา  Korea  Political   

 

Science  Association รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพื่อความรวมมือทางวิชาการ  แลกเปลี่ยนนิสิต  

อาจารย  ผูเช่ียวชาญ และจัดประชุมรวมกันรวมทั้งการสานตอMOU กับมหาวิทยาลัยที่ไปทํา MOU ดวย จาก  

MOU  ตางๆ วิทยาลัยฯ  ไดจัดประชุมรัฐศาสตรครั้งแรก ในภาคอีสานในป  2553  การจัดประชุมนานาชาติ

ครั้งแรกป  2555  และจัดการประชุมระดับชาติและนานาชาติอยางตอเน่ืองในป  2556  และป 2557  ซึ่งมี

เครือขายทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียน  นอกจากน้ียังไดมีนโยบายพัฒนาอาจารย  นิสิต  บุคลากร  และสราง

สิ่งอํานวยความสะดวกแกคณาจารย  บุคลากร  และนิสิตอยางตอเน่ือง 

 

 

1.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  คานิยมรวม  พันธกิจ 

 1.2.1  ปรัชญา 



 

 

 

  พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว   ผูมีปญญา พึงเปนอยูเพื่อมหาชน    

 1.2.2  ปณิธาน   

  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มุงมั่นการสรางผลงานทางวิชาการที่มี

ความเปนเลิศและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 1.2.3  วิสัยทัศน 

  มุงสูการเปนแหลงเรียนรูช้ันนําในระดับชาติและระดับนานาชาติทางรัฐศาสตรและสาขาอื่นที่

เกี่ยวของ 

 1.2.4  คานิยมรวม  (Shared Values) 

  C - Creativity    ความคิดสรางสรรค 

  O - Optimization   ความมีประโยชนคุมคา 

  P - Prestige     ความมีเกียรติภูม ิ

  A - Ability     ความสามารถ 

  G - Generosity    ความมีนํ้าใจ 

 1.2.5  พันธกิจ 

  1. มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งดานความรู  ดานความสามารถ  และดาน

คุณธรรมจริยธรรม 

  2.สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสรางองคความรูภายใตบริบทระดับภูมิภาค  ระดับชาติและระดับ

นานาชาติ 

  3.ใหบริการวิชาการตอสังคมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคม 

  4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชุมชน  ทองถ่ิน  เพื่อรักษาประเพณีและคานิยมอันดีงาม 

 

 

 

 



5 

 

รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   

สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปการศึกษา  2557 

1.3 โครงสรางองคกร  และโครงสรางการบริหาร 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 โครงสรางการ

ศูนยศึกษาสิทธิ

มนุษยชนและสันติวธีิ  

ศูนยฝกอบรม 

หลักสูตรพิเศษ  

คลินิกรัฐศาสตร 

 

หมายเหตุ 1.  คณบดีเปนผูบังคับบัญชา 

 2.  รองคณบดีเปนผูรับผิดชอบตามภาระงานท่ีคณบดีมอบหมายให 

 3.  ผูชวยคณบดีเปนผูรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายให  และประสานงานกับงานตางๆ      

 4.  หัวหนาสํานักงานเลขานุการวิทยาลัยฯ เปนผูควบคุม ดูแล สํานักงานเลขานุการ ภายใตบังคับบัญชาของคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

         5.  งานตางๆ  มีหัวหนางานเปนผูดูแลและรับผิดชอบ 

         6.  ศูนยฝกอบรมหลักสูตรพิเศษ เปนศูนยท่ีตั้งขึ้นเพื่อเล้ียงตัวเอง (ใหบริการวิชาการ) โดยไดคาตอบแทนจากการจัดกิจกรรมแตละคร้ังตามระเบียบ มมส  วาดวยการใหบริการทางวิชาการ พ.ศ.2539   

  และจัดอบรมรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ภายในวิทยาลัยฯ 

 7.  ศูนยบริการวิชาการอ่ืน ๆ  เปนการใหบริการวิชาการแกสังคม  เชน  การใหบริการวิชาการทําวิจัยในประเด็นปญหาสําคัญ  เปนตน 

ศูนยวิจัยการเมืองทองถ่ินอีสานและ
อาเซียน 

ASEAN and Local Politic 
Research Center 

 

ศูนยบริการวิชาการ/ โครงการบริการวิชาการ 

 สํานักงานเลขานุการวิทยาลัย 

1. งานบริหารและธุรการ                   8. งานบัณฑิตศึกษา 

2. งานการเงิน  บัญชี                       9. งานบุคคล 

3. งานวิชาการและวิจัย (ปริญญาตรี)            

4. งานพัฒนานิสิต                           10. งานหองสมุด 

5. งานแผนและประกันคุณภาพ           11. งานพัสดุ 

6. งานโสตทัศนศึกษาและคอมพิวเตอร 

7. งานบริการวิชาการ 

 

 

สาขาวิชารัฐศาสตร  

1. หลักสูตรรัฐศาสตร  

    -  วิชาเอกการเมืองการปกครอง 

    -  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร 

    -  วิชาเอกความสัมพันธระหวางประเทศ 

บัณฑิตศึกษา  
ปริญญาโท 
     1. หลักสูตรรัฐศาสตร  
         - ร.ม.การเมืองการปกครอง 
     2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
         - รป.ม.นโยบายสาธารณะ 
ปริญญาเอก

 
 (กําลังจัดต้ัง) 

     1. ปร.ด.รัฐศาสตร 

 

  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี 

    ศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา 

     

      

1  คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 

1  หลักสูตร  1  ชุมชน 

 

โครงสรางองคกร 

โครงการผลิตวารสาร

การเมืองการปกครอง   

(TCI กลุม 2)  
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รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   

สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปการศึกษา  2557 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  คณบดีทําหนาที่รองคณบดีฝายบริหารอีกตําแหนงหนึ่ง 

งานบริหารและ

ธุรการ 

(หัวหนางาน) 
 

- งานประสานงาน 

  กับทุกสวนงาน   

  ท้ัง  10  สวน  

  งาน 

- งานสารบรรณ 

- งานการประชุม 

- งานอ่ืนๆ ที่ไดรับ 

  มอบหมายจาก  

  คณบดี 
 

ฯลฯ 

 
 

 

งานการเงินและบัญชี

(หัวหนางาน)  
 

- งานการเงินและบัญชี 
- ทําเอกสารการเงิน  
  เบิกเงินทุกประเภท 
- ทํารายงานการเงิน 
- ทําทะเบียนคุมเช็ค 
  จายเงินและใบเสร็จ  
  รับเงิน 
- ติดตอประสาน 
  งานกับงานคลัง   
  มหาวิทยาลัย 
- ประสานงานกับ 
  งานประกันฯ 
- งานอ่ืนๆที่ไดรับ 
  มอบหมายจากคณบดี   

ฯลฯ 

 

งานวิชาการและวิจัย  
(ปริญญาตรี)(หัวหนางาน)  
 

- งานจัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี  

- งานสราง,พัฒนาหลักสูตร 
- งานทะเบียน 

- งานอาจารยท่ีปรึกษา 

- งานผลิตเอกสารวิชาการ,   

  ตํารา 

- งานผลิตวารสาร 

- ทําฐานขอมูลงานวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอก 

- ประกาศทุนวิจัย 

- ทําสัญญาทุนวิจัย 

- วิเคราะหการบูรณาการ

กับงานอื่นๆ 

- ดําเนินเรื่องการพิมพงาน

วิชาการจากงานวิจัย 

- ประสานงานกับงาน

ประกันฯ 

- งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับ

งานแผน  และ

ประกันคุณภาพฯ

(หัวหนางาน)  

 

- งานแผนและ 

  นโยบาย 

- งานงบประมาณ  

- งานควบคุมภายใน 

- งานประกัน   

  คุณภาพฯ 

- งานประเมิน 

  คุณภาพภายนอก 

- งาน ก.พ.ร. 

- งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับ 

  มอบหมายจาก   

  คณบดี 
 

ฯลฯ 

งานพัฒนานิสิต 

(หัวหนางาน) 
 

- งานทุนการศึกษา 

- งานฝกงาน 

- งานกิจกรรมนิสิต 

- งานฝกซอม 

  พระราชทาน 

  ปริญญาบัตร 

- ประสานงานกับ 

  งานประกันฯ 

- งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับ 

  มอบหมายจาก 

  คณบดี 
 

ฯลฯ 

 

งานบัณฑิตศึกษา 

(หัวหนางาน)  

 

- งานจัดการเรียน 

  การสอนระดับ 

  ปริญญาโท 

- งานสราง,พัฒนา  

  หลักสูตร 

- งานทะเบียน 

- งานผลิตเอกสาร 

  วิชาการ 

- งาน IS , 

  วิทยานิพนธ 

- ประสานงานกับ 

  งานประกันฯ 

- งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับ  

  มอบหมายจาก 

  คณบดี 

ฯลฯ 

งานโสตทัศนศึกษา 

และคอมพิวเตอร 

(หัวหนางาน)  
 

- ประชาสัมพันธงาน 

  ตางๆ ของคณะท้ัง 

  ภายในและภายนอก 

- จัดทําเว็บไซต 

  ภาษาไทยและ 

  ภาษาอังกฤษ 

- ดูอุปกรณโสตใน 

  หองเรียนและหอง 

  ประชุมทุกหอง 

- ประสานงานกับฝาย 

  ประชาสัมพันธ มมส 

- ประสานงานกับ 

  งานประกันฯ 

- งานอ่ืนๆที่ไดรับ 

  มอบหมายจาก 

งานพัสดุ 

(หัวหนางาน)  
 

- งานพัสดุ 

- งานยานยนต 

- งานอาคารสถานที่ 

- ประสานงานกับ 

  งานประกันฯ 

- งานอ่ืนๆ ที่ไดรับ 

  มอบหมายจาก 

  คณบดี 
 

ฯลฯ 

 

 

งานบริการวิชาการ 
(ผูประสานงาน) 

 

- แตละศูนยทําแผน

ของศูนยสงผู

ประสานงาน เพ่ือ

รวบรวมการเขียน  

SAR  

- ศูนยตางๆ ดําเนิน

โครงการตามแผน

ของศูนย 

- ดําเนินการจัด

โครงการทั้งภายใน

และภายนอก 

- แตละศูนยมี

เจาหนาที่ประจํา 

- ประสานงานกับ 

งานประกันฯ 

- งานอื่นๆ ที่ไดรับ 

งานหองสมุด 

(หัวหนางาน) 

 
- งานบริการอาจารย 

  นิสิตและบุคคล 

  ทั่วไป 

- งานจัดหาหนังสือ 

- งานลงรายการ 

  หนังสือในระบบ 

- งานจัดช้ัน และจัด   

  นิทรรศการในวาระ 

  สําคัญ 

- ประสานงาน 

  สํานักวิทยบริการ 

- ประสานงานกับ 

  งานประกันฯ 

- งานอ่ืนๆ ที่ไดรับ 

  มอบหมายจาก   

งานบุคคล 

(หัวหนางาน)  

 

- งานบุคคล 

- ประสานงานกับ 

  งานประกันฯ 

- งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับ  

  มอบหมายจาก   

  คณบดี 
 

ฯลฯ 

งานวารสาร 

(หัวหนางาน) 

  
-  จัดทํารวบรวม  

   จัดเก็บขอมูลตรวจ 

   ตนฉบับวารสาร 

-  นําเสนอบทความให 

   กองบรรณาธิการ 

   วารสารพิจารณา 

-  เสนอบทความให 

   ผูทรงคุณวุฒิ 

   พิจารณา 

-  ดําเนินการเกี่ยวกับ 

  การจัดทําวารสาร 

- ติดตามประเมิลผล 

  โครงการ 

- สรุปรายรับรายจาย 

- งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับ  

  มอบหมายจาก 

  คณบดี 

โครงสรางการบริหาร 

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ 

คณบดี 

รองคณบดีวิทยาลัยฯ ฝายแผน  
และประกันคุณภาพ 

รองคณบดีวิทยาลัยฯ ฝายวิชาการและวิจัย 

 

รองคณบดีวิทยาลัยฯ ฝายพัฒนานิสิต 

 
รองคณบดีวิทยาลัยฯ ฝายบัณฑิตศึกษา  

 

คณะกรรมการปฏิบัติงานชุดตาง  ๆ

(ตามคําสั่งวิทยาลัยฯ) 

ประธานศูนย/คณะกรรมการโครงการบริการ

วิชาการ  
  -  ศูนยฝกอบรมหลักสูตรพิเศษ 
  -  ศูนยศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี 
  -  คลินิกรัฐศาสตร 
  -  ศูนยวิจัยการเมืองทองถิ่นอีสานและอาเซียน 
(ASEAN and Local Politics Research enter) 
  -  1  คณะ  1  ศิลปวัฒนธรรม 
  -  1  หลักสูตร  1  ชุมชน 

 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

วิทยาลัยฯ 

ผูชวยคณบดีฯ 

    - ฝายวิชาการและวิจัย (ถามี) 

    - ฝายบริหาร (ถามี) 

    - ฝายพัฒนานิสิต (ถามี) 

    - ฝายประกันคุณภาพ (ถามี) 



 

1.4  รายช่ือผูบริหาร  กรรมการประจําหนวยงาน 

1.4.1  รายช่ือผูบริหาร    
 

 

  

 

 

 

 
 

รองศาสตราจารยสีดา สอนศรี 
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 

 

 

   

 

 

 
 

        ผูชวยศาสตราจารยเชิงชาญ จงสมชัย                               อาจารยเฉลิมเกียรติ ภาระเวช 
       รองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ                                            รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
 

 

 

 

 

 

       

            อาจารย ดร.อลงกรณ อรรคแสง                                  อาจารยจีรศักดิ์  โพกาวิน 
              รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา                                                     รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต 

 
 

 

 

 

 

 

                    อาจารยจิตรลดา ไชยะ                                                       นางนงลักษณ  พุมมวง                  
                          ผูชวยคณบดี                                                     หัวหนาสํานักงานเลขานุการ   
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1.4.2  คณะกรรมการประจําวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 

 

    

 

รองศาสตราจารยสีดา สอนศรี 
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

ประธานกรรมการ 

    ศาสตราจารย ดร.สุจิต บุญบงการ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 

    

 

รองศาสตราจารย ดร.จรัญ มะลูลีม 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

    รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 

    

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ ภูพัฒนวิบูลย 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

    ผูชวยศาสตราจารยเชิงชาญ จงสมชัย 
รองคณบดฯี ฝายแผนและประกันคุณภาพ 

กรรมการ 

 

    

 

อาจารยเฉลิมเกียรติ ภาระเวช  
รองคณบดฯี ฝายวิชาการและวิจัย 

    อาจารย ดร.อลงกรณ อรรคแสง 
รองคณบดฯี ฝายบัณฑิตศึกษา 

กรรมการ     กรรมการ 

 

    

 

อาจารยจีรศักด์ิ โพกาวิน  
รองคณบดีฯ ฝายพัฒนานิสิต 

เลขานุการ 

    นางนงลักษณ พุมมวง  
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
ผูชวยเลขานุการ 



    

  

9
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1.5  หลักสูตรและสาขาที่เปดสอน  ปการศึกษา  2557 

ที ่ หลักสูตร ปที่ปรับปรุง 

ระดับปริญญาตร ี  

1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 

    เอกการเมืองการปกครอง  

    เอกรัฐประศาสนศาสตร  

    เอกความสัมพันธระหวางประเทศ  

ระดับปริญญาโท  

1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2555 

2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2555 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 11  กันยายน  2558 

 

1.6  จํานวนนิสิตปจจุบัน  ปการศึกษา  2557 

ที ่ ช่ือหลักสูตร 
จํานวนนิสิตปจจุบันแยกตามชั้นป (คน) 

รวม 
ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ข้ึนไป 

 ปกติ  พิเศษ ปกต ิ  พิเศษ  ปกติ  พิเศษ  ปกต ิ พิเศษ  ปกติ  พิเศษ ปกติ พิเศษ 

ระดับปริญญาตร ี 809 140 411 174 529 198 110 56 40 48 1,899 616 

1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต             
    เอกการเมืองการปกครอง 323 49 117 81 328 88 68 20 16 19 912 257 

    เอกรัฐประศาสนศาสตร 380 75 190 81 173 98 38 35 23 29 804 318 

    เอกความสัมพันธระหวางประเทศ 106 16 44 12 28 12 4 1 1 - 183 41 

ระดับปริญญาโท - 14 - 31 - 51 - 15 - 13 - 124 

1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

- 10 - 6 - 20 - 1 - 11 - 48 

2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชานโยบาย

สาธารณะ 

- 4 - 25 - 31 - 14 - 2 - 76 

รวม 809 154 411 205 529 249 110 71 40 61  1,899 740 
 

ขอมูล  ณ วันท่ี 15  กันยายน  2558 

 

 

 

1.7  จํานวนอาจารยและบุคลากร  ปการศึกษา  2557 
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 1) จํานวนอาจารย  (คน) 

วุฒิการศึกษา 

อยู

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลา 

ศึกษาตอ 
รวม 

ตําแหนงทางวิชาการ   

รวม 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

ปริญญาตร ี - - - - - - - - 

ปริญญาโท 20 8 28 22 3 3 - 28 

ปริญญาเอก 6 1 7 4 3 - - 7 

รวม 26 9 35 26 6 3 - 35 
 

ท่ีมา  :  งานบุคคล  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ขอมูล ณ วันท่ี 15  กันยายน 2558 

 

 2) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน  (คน) 

วุฒิการศึกษา 
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

ประจํา 

ลูกจาง

ช่ัวคราว 
รวม 

ปฏิบัติการ ชํานาญ

การ 

ชํานาญ

การพิเศษ 

ปฏิบัติการ ชํานาญ

การ 

ชํานาญ

การพิเศษ 

ต่ํากวาปรญิญาตรี - - - - - - - 5 5 

ปริญญาตร ี - - - 20 - - - 11 31 

ปริญญาโท - - 1 - - - - - 1 

ปริญญาเอก - - - - - - - - - 

รวม - - 1 20 - - - 16 37 
 

ท่ีมา  :  งานบุคคล  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ขอมูล ณ วันท่ี 15  กันยายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8  ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  (ขอมูลปงบประมาณ 2558) 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปการศึกษา  2557 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 หมวดรายจาย 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวมทั้งสิ้น 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. งบดําเนินการ 2,460,090 100.00 26,834,742 82.87 29,701,542 84.28 

  1.1  เงินเดือนขาราชการ 855,690 34.78 - - 1,262,400 3.58 

  1.2  เงินเดือนพนักงานราชการ - - - - - - 

  1.3  เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย - - 5,489,300 16.96 5,489,300 15.58 

  1.4  เงินเดือนคาจางประจํา - - - - - - 

  1.5  คาจางชั่วคราว - - 2,387,600 7.37 2,387,600 6.78 

  1.6  คาตอบแทน ใชสอย วัสด ุ 1,604,400 65.22 9,264,500 28.62 10,868,900 30.85 

  1.7  คาสาธารณูปโภค - - 156,000 0.48 156,000 0.44 

  1.8 เงินอุดหนุน - - 6,962,342 21.51 6,962,342 19.76 

  1.9 รายจายอื่นๆ - - 2,575,000 7.95 2,575,000 7.31 

  1.10 งบกลาง - - - - - - 

2. งบลงทุน - - 5,539,700 17.11 5,539,700 15.72 

  2.1 ครุภัณฑ + ที่ดินและสิ่งกอสราง - - 5,539,700 17.11 5,539,700 15.72 

รวมงบดําเนินการ + งบลงทุน 2,460,090 100.00 32,374,442 100.00 35,241,242 100.00 

 

 

1.9  เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน 

 เอกลักษณ 

  การเปนท่ีพึ่งของสังคมและชุมชน 

 อัตลักษณ 

 ความเขมแข็งของนิสิตและบุคลากรในกิจการสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

สวนที่ 3 

วิธีการประเมิน 

 

1.  การวางแผนและการประเมิน   

 -  การเตรียมการและการวางแผนกอนการตรวจเย่ียม  มีการประชุมหารือกําหนดการดําเนินการ

ตรวจเย่ียม 

  

 -  การดําเนินการระหวางตรวจเย่ียม  ศึกษาเอกสาร/หลักฐานประกอบการดําเนินงาน

องคประกอบและตัวบงชี้  เย่ียมชมสภาพจริง  ทั้งสถานที่การจัดการเรียนการสอน  หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร  หองสมุด  เปนตน  สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย  เชน  ผูบริหาร  ตัวแทนอาจารย  ตัวแทน

เจาหนาที่  ตัวแทนนิสิตและศิษยเกาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท   

 -  การดําเนินการตรวจเย่ียม  ดําเนินการตามกําหนดการและขั้นตอนการประเมิน 

 

2.  วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล    

 -  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพิจารณาผลการดําเนินงานตามที่วิทยาลัย

การเมืองการปกครองเตรียมขอมูล  เอกสารหลักฐานตามองคประกอบและตัวบงชี้ทั้งในสวนของขอมูลเชิง

ปริมาณ  เชน  common  data  set  และขอมูลเชิงคุณภาพ  เชน  กระบวนการและกิจกรรมการ

ดําเนินงานที่สื่อใหคณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการดําเนินงาน 

 -  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสุมตรวจเยี่ยมหนวยงานภายใน และ

สัมภาษณผูรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามองคประกอบและตัวบงชี้  ตลอดจน

สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย  เชน  ผูแทนผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต  ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน  เปนตน 

 -  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับในคณะได

อภิปราย  ซักถาม  แสดงความคิดเห็นเพ่ือสรางความกระจางในการดําเนินงานของหนวยงานในทุก

ประเด็น  เพ่ือความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปการศึกษา  2557 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สวนท่ี  4 

ผลการประเมินรายตัวบงชี ้

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทําการศึกษาขอมูลและตรวจสอบเอกสาร  หลักฐานผลการ

ดําเนินงานของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประกอบดวย  5  องคประกอบ  13  ตัวบงชี้  ตามคูมือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา  วงรอบปการศึกษา  2557   

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ในภาพรวม  พบวา  คาคะแนนที่

ไดเทากับ  3.83  คะแนน (จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน) ไดคุณภาพระดับดี  ซึ่งตํ่ากวาที่  วิทยาลัยการเมือง

การปกครองประเมินตนเอง  คือ  3.91  คะแนน  (จากคะแนนเต็ม  5  คะแนน)   และเม่ือพิจารณาผลการ

ดําเนินงานรายตัวบงชี้  พบวา  ตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงานระดับดีมาก  (เต็ม  5  คะแนน)  จํานวน  7  

ตัวบงชี้  (รอยละ 46.15)  ดังน้ี 

 ตัวบงชี้ที่  1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี   

 ตัวบงชี้ที่  1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

ตัวบงชี้ที่  2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ตัวบงชี้ที่  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ตัวบงชี้ที่  3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ที่  5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของคณะ 

ตัวบงชี้ที่  5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

ตัวบงชี้ที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับที่ตองปรับปรุงและตองปรับปรุงเรงดวน  (ตํ่ากวา  3  

คะแนน)  จํานวน  4  ตัวบงชี้  (รอยละ 30.77)  ดังน้ี 

ตัวบงชี้ที่  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 ตัวบงชี้ที่  1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบงชี้ที่  1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตัวบงชี้ที่  1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

 

 

(รายละเอียดตามตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี)้



 

 

14 
ตาราง  ป. 1  ผลการประเมินรายตัวบงชี ้วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

องคประกอบและตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ

เปาหมาย

(= บรรลุ ,

=ไมบรรลุ) 

คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนน

ประเมิน 

กรรมการ 

ขอที่ได

คะแนน 

หมายเหต ุ

(เหตุผลที่กรรมการฯใหคะแนน

แตกตางจากที่ระบุไวใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ(% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรโดยรวม 

คะแนน

เฉลี่ย 3.75 

6.62 
= 2.21  2.21 2.21  

 

3 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจํา

คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รอยละ  20 

7x100 
= 20%  2.50 2.50  

 

35 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจํา

คณะที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละ  30 

9x100 

= 25.71%  2.14 2.14  

 

35 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 จํานวนนิสิตเต็ม

เวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา   

สัดสวน  
70 :  1 

20-192.52 

x 5 = -73.13    0.00 0.00  

 

10 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 การบริการนิสิต

ระดับปริญญาตรี   
6  ขอ 6  ขอ  

 

5.00 5.00 ขอ 1-6 
 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนิสิต

ระดับปริญญาตรี 

 

6  ขอ 6  ขอ  

 

 

5.00 5.00 ขอ 1-6 

 



 

 

15 
องคประกอบและตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ

เปาหมาย

(= บรรลุ ,

=ไมบรรลุ) 

คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนน

ประเมิน 

กรรมการ 

ขอที่ได

คะแนน 

หมายเหต ุ

(เหตุผลที่กรรมการฯใหคะแนน

แตกตางจากที่ระบุไวใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ(% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

5  ขอ 5  ขอ  

 
 

4.00 4.00 ขอ 1-5 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค  

สัดสวน 

25,000  

บาทตอคน 

2,382,510 
= 91,635  

บาทตอคน  5.00 5.00  

 

26 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารยประจําและนักวิจัย 

รอยละ  20 
9.80 x 100 

= 28%   5.00 5.00  
 

35 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

6  ขอ 6  ขอ  

 

5.00 
 

5.00 ขอ 1-6  

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6  ขอ 6  ขอ  

 

5.00 

 

4.00 ขอ 1-4, 6 

 

ขอที่ 5 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ

เพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ 

7  ขอ 7  ขอ  

 

5.00 

 

5.00 ขอ 1-6 

 



 

 

16 
องคประกอบและตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุ

เปาหมาย

(= บรรลุ ,

=ไมบรรลุ) 

คะแนน

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนน

ประเมิน 

กรรมการ 

ขอที่ได

คะแนน 

หมายเหต ุ

(เหตุผลที่กรรมการฯใหคะแนน

แตกตางจากที่ระบุไวใน SAR) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ(% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
6  ขอ 6  ขอ  

5.00 5.00 ขอ 1-6 
 

คะแนนเฉล่ียทุกตัวบงชี ้ 3.91 3.83   

  



 

สวนท่ี  5 

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

 

ตาราง  ป. 2   ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

 

องค 

ประกอบคุณภาพ 

จํานวน

ตัวบงช้ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

(คะแนนรวมทุกตัวบงชี/้จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด) 

ระดับคุณภาพ 

0.00 - 1.50  การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

I P O 
คะแนน

เฉล่ีย 

1. การผลิตบัณฑิต 6 

 

1.55 

 

5.00 2.21 2.81 พอใช 

2. การวิจัย 3 

 

5.00 

 

4.00 5.00 4.67 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 

 

- 

 

5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม   
1 

 

- 

 

4.00 - 4.00 ดี 

5. การบริหารจัดการ 2 

 

- 

 

5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ย 

 

2.41 

 

4.71 3.60 3.83  

ระดับคุณภาพ 
ตอง

ปรับปรุง 
ดีมาก ดี ดี  

 



    

 

18 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปการศึกษา  2557 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สวนที่  6 

จุดเดนและขอเสนอแนะ 

 

1.  จุดเดนและขอเสนอแนะในภาพรวม 

จุดเดน 

วิทยาลัยฯมีการสรางเครือขายทางวิชาการผานการลงนามความรวมมือและการจัดการประชุมทาง

วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติกับองคกรและสถาบันการศึกษาเปนจํานวนมากและอยางตอเนื่อง ซึ่ง

สงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพเชิงวิชาการทั้งตอคณาจารยและนิสิตในวิทยาลัยฯ นอกจากน้ีวิทยาลัยฯยังมี

การจัดสรรเงินทุนสําหรับการวิจัยใหกับบุคลากรภายในอยูในระดับที่สูงและเพียงพอ  

ในสวนของการบริหารจัดการ วิทยาลัยฯเนนการบริหารงานแบบมีสวนรวม มีการนําความคิดและ

นโยบายของผูบริหารลงสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผูบริหารระดับสูง อันไดแก คณบดี

ใหความทุมเท ใสใจกํากับดูแลติดตามการทํางานอยางใกลชิดทําใหประสิทธิผลของงานเปนไปอยางดี 

นอกจากน้ีบุคลากรฝายวิชาการของวิทยาลัยฯสวนใหญเปนอาจารยใหมที่อายุไมสูงที่มีความกระตือรือรนใน

การทํางาน ประกอบการมี career path และกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนทําใหมีขวัญ

กําลังใจและเกิดความรักและผูกพันในองคกร  

สําหรับงานบริการวิชาการ วิทยาลัยฯไดดําเนินโครงการบริการวิชาการตามแนวนโยบายของ

มหาวิทยาลัยโดยมีการบูรณาการงานเขากับพันธกิจอื่นของวิทยาลัยฯ ไดเปนอยางดี  

ซึ่งการดําเนินงานทั้งหมดที่กลาวมาสงผลใหนิสิตไดรับประโยชนและไดรับการพัฒนา 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

ควรเพ่ิมการสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น และเพ่ิม

สัดสวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกคณะใหเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพของ

ผลงานตีพิมพใหสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
2.  ตารางการตรวจเยี่ยม 
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“การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา  ปการศึกษา 2557   

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง” 

วันพุธท่ี  30  กันยายน  2558  เวลา  08.30 -16.30  น.   

ณ  หองประชุม  D-413  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มมส. 

 

เวลา 08.30  น.   ลงทะเบียน 

 09.00 - 09.30  น.   คณะกรรมการประเมินประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและวางแผนการประเมิน 

 09.30 - 09.45  น. ประธานคณะกรรมการประเมินชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการประเมิน 

 09.45 - 10.00 น. คณบดีสรุปผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา  2557 

 10.00 - 12.00  น. คณะกรรมการประเมินตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร 

 12.00 - 13.00  น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน -   

 13.00 - 13.30  น. คณะกรรมการประเมินสัมภาษณรวมผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 

 13.30 - 14.30  น. การศึกษาและ/ หรือสังเกตการสอน สัมภาษณอาจารย/ เจาหนาที/่ นิสิต 

 14.30 - 15.30  น. คณะกรรมการประเมินประชุมเพ่ือพิจารณาตัดสินผลพรอมเตรียมรายงานผล 

 15.30 - 16.30  น. -  คณะกรรมการประเมินรายงานผลการประเมินดวยวาจา (oral report) 

    -  ขอคิดเห็นและขอโตแยงตอผลการประเมินจากหนวยงานที่รับการ 

       ประเมิน โดยผูบริหาร คณาจารยเจาหนาที่และนิสิต 

    -  อภิปรายแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา 

    - คณะกรรมการประเมนิประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินเปนลายลักษณอักษร 

 

หมายเหตุ   กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

     เวลา  10.45 น.  และ  14.30  น.  พักรับประทานอาหารวาง 

******************************** 

 

 

 

3.  บันทึกภาคสนาม 
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 สัมภาษณผูบริหาร 

 1.  ในมุมมองของคณบดี  อะไรคืออัตลักษณ ของ COPAG  ที่แตกตางและโดดเดนกวาที่อ่ืน ใน

สถานศึกษาที่มีการเปดการเรียนการสอนสายเดียวกัน 

  -  วิทยาลัยฯ เปนแหงแรกในภาคอีสานที่มีเปดการสอนสายรัฐศาสตร  โดยรวม  3 

วิชาเอก 

ไวดวยกัน  สิ่งน้ีถือเปนจุดแข็งของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ซึง่นิสิตสามารถเรียนขามสายได โดยที่

สถานศึกษาอ่ืนยังไมมี 

    และในการเปดสอนในแตละหลักสูตรจะแฝงความเปนอีสานเขาไปซึ่งถือเปนจุดเดน และ

มีการจัดประชุมนานาชาติ 

 2.  ถามีนักศึกษามาจากภาคใตมาเรียน เขาอาจจะไมไดสนในเรื่องอีสาน จะทําอยางไร 

  -  วิทยาลัยไมไดมีแคเรื่องอีสาน  แตยังเปดสอนเก่ียวกับการเมืองระหวางประเทศ ดวย 

เพ่ือให 

นิสิตไดเลือกเรียนตามความสนใจ 

 3.  ขอรายละเอียดเรื่องหลักสูตรที่มีหลายวิชาเอกหากเจาะลงไปในรายหลักสูตรทานคิดวา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแกน อะไรคือเอกลักษณ ที่มีตางจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  -  วิทยาลัยมีหลักสูตรที่ทันสมัยตางจากมหาวิทยาลัยขอนแกนอยางชัดเจนเพราะมีหลาย

สาขาวิชาเอกในสายรัฐศาสตร เนนใหนิสิตมีความเขาใจในระบบการเมืองการปกครองและคํานึงถึงการมี

สวนรวมของประชาชนใหมากที่สุด 

 4.  ผูใชบัณฑิตไดสะทอนมุมมองอยางไรบางตอบัณฑิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  

  -  จากการที่ไดพูดคุยและแลกเปลี่ยนกับผูใชบัณฑิตในงานเสวนาผูใชบัณฑิตพบวาบัณฑิต

ของวิทยาลัยฯ กลาแสดงออก  เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯมุงเนนใหนิสิตไดลงไปชวย

ชุมชนซึ่งถือเปนจุดแข็งของวิทยาลยัฯ ทําใหนิสิตกลาแสดงออกกลาคิดกลาทําเพราะการที่นิสิตไดลงชุมชน

บอยทําใหนิสิตเกิดทักษะตางๆ เชนการจับประเด็นและการปฏิบัติงานจริง 

 5.  ในการจดทําแผนกลยุทธ จะตองมีการวิเคราะหSWOT คณะไดดําเนินการอยางไร 

  -  กอนวิเคราะห SWOT จะมีการทบทวนแผนกลยุทธใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยและมี

การเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย  

 6.  มีคณะกรรมการที่รวมจัดทํา SWOT หรือไม 

  -  จะมีการประชุมรวมกันและจําทําแผนโดยเลือกบุคลากรไมไดใชบุคลากรทั้งคณะ 

 7.  คณะกรรมการที่จัดต้ังทั้ง 17 ชุด มีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงานของคณะอยางไร 
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  -  การแตงแตงคณะกรรการทั้ง 17 ชุดมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมกับการเนิน

งานของวิทยาลัย 

 8.  มีขอสังเกตวาทุนอุดหนุนการวิจัยปงบประมาณ 2558 มีมาขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับปที่แลว 

ตอบ ในป 2558  วิทยาลัยพยายามจะไมลดเงินอุดหนุนวิจัยและมีทุนอุดหนุนการวิจยัจากภายนอกหลาย

โครงการจึงทําใหวิทยาลัยฯมีทุนสําหรับการทําวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 

 9.  ทุนการสนับสนุนโครงการหน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชนเปนทุนลักษณะใด 

  -  เปนทุนจากเงินรายไดของวิทยาลัยโดยตั้งไวในแผนต้ังแตเริ่มมีนโยบายใหจัดโครงการ

หนึ่งหลักสูตรหน่ึงชุมชน 

 10.  วิธีการในการวิเคราะหเรื่องบประมาณ มีการดําเนินการอยางไร ที่จะใชในการควบคุมใชจาย

ในเรื่องงบประมาณ ขอสังเกตเห็นวาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณวิจัยและโครงการนิสิตเยอะมีวิธีการ

ควบคุมอยางไร 

  -  มีการตั้งงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรแตเม่ืองบประมาณลดงบประมาณใหนอยลง 

แตยังคงกิจกรรมไว 

  ขอเสนอ การใชจายงบประมาณสามารถประมาณการไดใกลเคียงกับรายรับจริงและ

สามารถปรับลดได 

 11.  คณะมีระบบกลไกอยางไรที่สนองความตองการของนิสิต 

  -  วิทยาลัยมีหองสโมสรนิสิต หองประชุม หองสมาธิ นํ้าด่ืม ที่น่ังอานหนังสือไวบริการ

ใหกับนสิิต โดยมีฝายพัสดุของวิทยาลัยคอยรับเรื่องโดยใหนิสิตสามารถเขียนแบบฟอรมมายื่น และ

แบบฟอรมประเมินการเรียนการสอนของอาจารย จะสามารถสะทอนสื่อตางๆในหองเรียนแลววิทยาลัยฯจะ

ไดดําเนินการแกไข 

อีกชองทางหน่ึง คือสิสิตพบอาจารยที่ปรึกษา  มีอาจารยประจําหลักสูตร/คณะกรรมการปริญญาตรี นิสิต

สามารถพบรองคณบดีไดโดยตรงเม่ือมีปญหา มีกลองรับความคิดเห็นของแตละฝาย  มี face Book ของ

วิทยาลัย (มี 6 ชองทาง) 

 

สัมภาษณนิสิต 

 1.  ตอนที่ตัดสินใจมาเรียน อะไรคือแรงผลักดันใหเลือกที่น้ี 

  -  ตัดสินใจที่มาเรียนเน่ืองจากในวันที่สัมภาษณมีความประทับใจในการจัดการของรุนพี่

และการสัมภาษณของอาจารยทําใหมีความศรัทธาวาอาจารยที่เปนคนเกง มีการจัดการอยางเปนระบบใน

การตอนรับของรุนพ่ี ตางจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 

 2.  ตอนทําแผนสโมสรฯ มีสวนรวมในการจัดทําแผนอยางไร 
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  -  ไดรวมกันประชุมกับฝายพัฒนานิสิต และนํามาประชุมรวมกันในสโมสรอีกครั้ง 

สามารถเสนอกิจกรรมได แตหากมีงบไมพอ หรือไมสอดคลองกับยุทธศาสตรก็จะตัดออก 

 3.  ในงานประชุมวิชาการ นิสิตมีสวนรวมอยางไร 

  -  ชวยเตรียมงาน จัดสถานที่ ชวยฝายโสตฯ เก็บภาพ 

  -  เขารวมรับฟงการเสวนาเพ่ือเสริมความรู 

 4.  โครงการหน่ึงหลักสูตร หน่ึงชุมชน / หน่ึงคณะ หน่ึงศิลปวัฒนธรรม รูจักมากนอยเพียงใด 

  -  ไดเขารวมกิจกรรมที่ชุมชนบอแก บอทอง 

 5.  มีขอเสนอแนะอะไรบางที่อยากใหวิทยาลัยฯ พัฒนาใหดีขึ้น 

  -  การจัดการเรียนการสอนมีแลว อยากใหเห็นความสําคัญของกิจกรรม เพราะสามารถทํา

ใหคนทํางานเปน และอยากใหนิสิตเขารวมทุกภาคสวน 

 6.  หลังจากเรียนจบแลวอยากทํางานอะไร 

  -  อยากสอบปลัด กับขาราชการเพ่ือใหตรงสาย 

 7.  หากไมไดขาราชการ คิดวาสิ่งที่วิทยาลัยฯให จะนําไปประกอบอาชีพใดไดบาง 

  -  วิชา HRM การบริหารจัดการทรพัยากรมนุษยสามารถทํางานเอกชนในฝายบุคคลได 

 8.  ประทับใจอะไรมากที่สุดในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

  -  การอยูกันแบบครอบครัว แบบพ่ีนอง มีอะไรก็ชวยเหลือกัน 

  -  มีความสัมพันธระหวางชั้นป และบุคลากร 

  -  การรับนอง ไมถึงขัน้เรียกวา SOTUS เพราะที่วิทยาลยัฯ เนนสิทธิและเสรีภาพ 

 9.  การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร เกี่ยวของกับนิสิตอยางไร 

  -  ดูคุณภาพนิสิต / การนําความรูดานประกันคุณภาพไปใชในการจัดโครงการ 

 10.  การมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพอยางไร 

  -  กิจกรรม/ การจัดทํากิจกรรมโดยมุงเนนการพัฒนานิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ภาพประกอบ 
 



    

 

24 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปการศึกษา  2557 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    

 

25 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปการศึกษา  2557 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



    

 

26 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปการศึกษา  2557 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 
 
 

 


