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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2545  และแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2545  โดยเริ่มตั้งแต่การตรจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และได้รับ
การประเมินคุรภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และได้รับการประเมินคุณภาพรอบสองจากคณะกรรมการ
ประเมินจาก  สมศ.  ระหว่างวันที่  26-28  กันยายน  2549  โดยใช้มาตรฐาน  48  ตัวบ่งชี้ของ  สมศ. 
และประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระหว่างวันที่  21  กันยายน  2554  และวันที่  16 -19 มกราคม  
2555  โดยใช้กรอบการประเมิน  4  กลุ่มตัวบ่งชี้  จ านวน  18  ตัวบ่งชี้  อยู่ในระดับดี  (4.47)  (ตามแบบ
ประเมินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และจ านวนตัวบ่งชี้ตามพันธกิจอยู่ในระดับดีมาก  (4.55) 
 ส่วนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนั้น  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ได้ด าเนินการมา
ทุกวงรอบปีการศึกษา  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546  จนถึงปี  พ.ศ. 2552  และตั้งแต่ปี
การศึกษา  2553  จนถึงปัจจุบัน 
 ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  วงรอบปีการศึกษา  2555  นั้น  วิทยาลัยฯ มีผลการ
ประเมินในระดับดีมาก  (4.53)  และวงรอบปีการศึกษา  2556  มีผลการประเมินในระดับดีมาก  (4.57)  
โดยวิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องจากปี  2552  จนถึงปัจจุบัน 
 ในช่วงปี  2556  วิทยาลัยฯ  ได้มีกิจกรรมหลายอย่างที่สนับสนุนทางวิชาการและบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ  เช่น  เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติซึ่งรวมประเทศอาเซียนทั้ง  10  ประเทศ  ที่
วิทยาลัยท า  MOU                     17                         Collaborative  Undergraduate  
and  Graduate  Colloquium  on  Politics  and  Governance  :  Current  Issues  and  
Prospects  in  Asean  การเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมระหว่างประเทศกับสมาคมรัฐศาสตร์-เกาหลี  
ประเทศเกาหลี  ที่จัดขึ้นที่  Korea  University          Dimension  of  Democrstic  Governance  
ระหว่างวันที่  23-25  ตุลาคม  2556  ซึ่งมีอาจารย์ในวิทยาลัยฯ  ได้ร่วมน าเสนอผลงานนับได้ว่าเป็นการ
น าวิทยาลัยฯ  ไปสู่ประเทศอาเซียน+3  ซึ่งบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ระบุไว้ว่าจะก้าวไปสู่นานาชาติ  รวมทั้ง
เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยในการจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติ  
คร้ังที่  2  ในวันที่  8  มีนาคม  2558  ซึ่งวิทยาลัยฯ  ได้ท า MOU       
 ในปี  2557  วิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการสานต่อการประชุมระดับนานาชาติ  และเป็นที่รับรู้
อย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติมากขึ้น  ในวันที่  17  พฤศจิกายน  2557  ได้จัดประชุม  The 3rd  
International  Conference  on  ASEAN  Connectivity  ;  Current  Issues  and  Future  
Prospects  towards  ASEAN  Community  ซึ่งในครั้งนี้มีประเทศ  ASEAN+3  และ  ASEAN+6  
          ะ              ล     เ                      ะ               ะ                      
                 ะ   นอกอาเซียน  เช่น  ญี่ปุุน  อินเดีย  เกาหลี  จีน  ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์  
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นอกจากนั้นจากการสร้างความร่วมมือกับประเทศเกาหลีดังกล่าว  วิทยาลัยฯ  ได้เป็นเจ้าภาพร่วมการ
ประชุมวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งเกาหลีในวันที่  20 -30  
สิงหาคม  2558  เรื่อง  Briding  the  Gap  :  The  Promise  of  Politics  in  a  Polarized  and  
Fragmented  World  และในวันที่  19-20  กุมภาพันธ์  2558  วิทยาลัยฯ  ก็ได้รับเชิญให้เป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาตร์แห่งประเทศไทย  และ  Asian  Association  for  Public  
Administration          Public  Administration  and  Sustainable  Development  Goals  ซึ่ง
นับได้ว่าวิทยาลัยฯ  ได้สานต่องานวิชาการสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องจากปี  2556-2557  นับได้ว่าได้
บรรลุวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ  ในการสร้างเครือข่ายไปสู่นานาชาติ 
 ในระดับการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ  นับตั้งแต่ปี  2553 ถึงปัจจุบัน  วิทยาลัยฯ  ได้สร้าง
ชื่อเสียงในระดับชาติโดยการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมรัฐศาสตร์แห่งชาติครั้งแรกในอีสาน  เมื่อวันที่  25-
26  พฤศจิกายน  2553  และจากนั้นเป็นต้นมาวิทยาลัยฯ  ก็ได้การรับรู้จากภายในประเทศหลายเรื่องใน
การท าให้วงวิชาการรัฐศาสตร์มีชื่อเสียงในภาคอีสาน  ทั้งการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาบรรยายพิเศษเปิด
โลกทัศน์ให้กับนิสิตและคณาจารย์  เช่น  ศ.ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน  ศ.ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  ศ.ดร.
ชัยวัฒน์  สถาอานันท์  และ  Visiting  Profressor           ะ              ะ                
University  of  Philippines , University  Brawijaya  จากประเทศอินโดนีเซีย  และจาก  National  
University  of  Laos  ฯลฯ 
 ในด้านกิจการนิสิต  วิทยาลัยฯ  ได้สนับสนุนให้นิสิตได้ออกไปแข่งขันระดับชาติและได้รับ
รางวัลชนะเลิศในโครงการ  “คิดสร้างชาติ”  ทีมอีสาน  เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2558  นอกจากนี้ยังได้
จัดสรรให้นิสิตออกไปฝึกงานในต่างประเทศ  (Outbound  Student)  กับประเทศที่ท า  MOU  
                       มีนิสิต        ที่  National  University  of  Laos  ประเทศลาว  3  คน  และมี
นิสิตจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาศึกษาในระดับปริญยาโท  3  คน 
 ในระดับอาจารย์  วิทยาลัยฯ  ส่งเสริมให้อาจารย์ไปประชุมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้โดยได้ตั้ง
งบประมาณพัฒนาบุคลากรไว้  นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้อาจารย์จัดพิมพ์หนังสือและ  Monograph  
Series         ะ                  แ    ล   และ     แ                                 ล     ได้
ด าเนินการให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์  3  คน  รองศาสตราจารย์  2  คน  
ซึ่งในปี  2556  วิทยาลัยฯ  มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว  5  คน  และหนังสือวิชาการเหล่านั้นได้มี
การบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการวิจัย  หรือจากการสอนการวิจัยสู่ต าราและหนังสือ  โครงการ
กระตุ้นการขอต าแหน่งทางวิชาการอยู่ภายใต้  COPAG  Stars  ซึ่งก่อนขอต าแหน่งจะเชิญอาจารย์มา
บรรยายการเขียนงานวิชาการและมีพี่เลี้ยงการวิจัยคอยแนะน า  นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ไปอบรมความรู้
ต่างๆ เพิ่มเติม 
 การสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรสายสนับสนุนก็มีส่วนส าคัญในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
วิทยาลัยฯ  ได้ตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากรไว้ในงบประมาณให้ไปอบรมในเร่ืองต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง 
 ในส่วนของโครงการเด่นของวิทยาลัยฯ  ในปีนี้คือ  “โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”  ที่ได้
ด าเนินการตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าภายใต้โครงการ  “โรงเรียนชีววิถีอีสาน เพื่อตลาดอาหารปลอดภัย
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สานสายใยครอบครัว”  ซึ่งได้สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในการปลูกพืชปลอดสารพิษ  และ  “โครงการ
หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม”  เรื่อง  หมอล าธรรมาภิบาล  ลูกอีสานสืบฮอยศิลป์  ที่วิทยาลัยฯได้น า
หลักธรรมาภิบาลมาใส่ในบทกลอนล าเพื่อเผยแพร่หลักธรรมาภิบาลให้ประชาชนชาวอีสานได้รับรู้และ
น าไปปฏิบัติ  ทั้งสองโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยและบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน
และวิทยาลัยฯ  สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม  โดยเฉพาะโครงการหนึ่งคระหนึ่งศิลปวัฒนธรรมนั้น   
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรมได้ส่งเสริมการจัดแสดงหมอล าและ  ฯพณฯ วีระ  โรจน์พจน
รัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดจนประสบความส าเร็จ 
 งานบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ  ได้ท า  2  รูปแบบ  คือ  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
ตามนโยบายของวิทยาลยัฯ  (โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน)  ส าหรับงานบริการวิชาการของวิทยาลัย
ฯ  ส่วนใหญ่เป็นการให้เปล่าและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ 
 ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ นั้น  วิทยาลัยฯ มีห้องทั้งหมด  17  ห้อง  และมีอุปกรณ์ครบทุกห้อง  มีห้องโสตทัศนวัสดุ  
มีผู้ออกแบบและควบคุมเว็ปไซต์  มีห้องพักนิสิต  สโมสรนิสิต  ห้องประชุมขนาดใหญ่  มีห้อง  
Teleconferrence  มีระบบเสียงตามสาย  สิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้ท าให้วิทยาลัยฯ  สามารถ
จัดการเรียนการสอน  การประชุมระดับชาติและนานาชาติในวิทยาลัยฯ  ได้อย่างประสบผลส าเร็จ 
 ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนิสิตวิทยาลัยฯ  มีห้องสมุดให้ค้นคว้า  มีที่นั่งส าหรับอ่าน
หนังสือตั้งแต่ชั้น  1-4  มีน้ าดื่มให้นิสิตดื่มทุกชั้น  มีลานจัดกิจกรรมและออกก าลังกาย  มีการกดบัตรคิว
ส าหรับการบริการงานนิสิตที่ระดับปริญญาตรีและงานกิจการนิสิต 
 ในด้านงานขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ วิทยาลัยฯ  ก็ได้ด าเนินการให้นิสิตและบุคลากรได้
เข้าร่วมตามเทศกาลต่างๆ   
 ในปีการศึกษา  2558  วิทยาลัยฯ  ยังคงมีพันธะกิจตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้เพื่อให้วิทยาลัยฯ  
ก้าวไปสู่ข้างหน้าและเป็นศูนย์กลางทางรัฐศาสตร์ของอีสาน  เพื่อสร้างเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ
ต่อไป  รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปง 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557  นี้  วิทยาลัยฯ  ได้มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
คณะวิชา  วิทยาลัยฯ  ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมาเป็นกรรมการประเมินคุณภาพฯ  
และในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (Self  Asessment  Report - SAR)  ในวงรอบปีการศึกษา  
2557  ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ  13  ตัวบ่งชี้  ซึ่งผลการประเมินตนเองมีค่าคะแนนเฉลี่ย  3.91  
อยู่ในคุณภาพระดับดี  และจะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปในอนาคต 

 

                       
(รองศาสตราจารย์สีดา  สอนศรี) 

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
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ส่วนที่  1 
ส่วนน า 

 
1.1  ชื่อหน่วยงาน  ที่ตั้ง  และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 1.1.1  ชื่อหน่วยงาน 
   ภาษาไทย  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   ภาษาอังกฤษ College of Politics and Governance,Mahasarakham University 
   เวปไซด์   http://www.copag.msu.ac.th 
 1.1.2  ที่ตั้ง 
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ต าบลขามเรียง  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 44150 

 1.1.3  ประวัติความเป็นมา 
   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก่อตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยการผนวกภาควิชารัฐศาสตร์  ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและโครงการจัดตั้งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตซึ่งสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เข้าด้วยกัน 
   วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ด าเนินงานตามตามพันธกิจด้านการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  โดย
ในเดือนมีนาคม 2552 วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้วางรากฐานทางปัญญาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดตั้งโครงการ
ความร่วมมือต่างๆ  ที่เน้นการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและการท างานเพื่อส่วนรวม อาทิ โครงการลงชุมชนของ
นิสิต  โครงการติวนิสิต (COPAG Tutor)  โครงการให้นิสิตริเริ่มท ากิจกรรม (COPAG Creative) โครงการวิทยาลัยสี
เขียว (COPAG Green)  เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีสีเขียว น่าเรียน น่าอยู่ ตลอดจนได้จัดโครงการ COPAG Stars เพื่อ
พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความและงานวิจัย  
โครงการ COPAG Open House เพื่อเปิดบ้านวิทยาลัยการเมืองการปกครองให้บุคคลภายนอกได้ทราบกิจกรรม
ต่างๆ ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โครงการ COPAG  Book  Launching เพื่อเปิดตัวหนังสือของวิทยาลัยฯ 
COPAG Book  Collection เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยระดับปริญญาตรี - โท  นอกจากนี้ วิทยาลัย
การเมืองการปกครองได้ท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการ เช่น คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ผู้แทนจากลักเซมเบิร์ก  คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ (U.P.), University 
Kebangsaan, สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ,Philippines Society for Public  and 
Administration(PSPA),Asian Association of Public  Administration  ซึ่งเป็นเครือข่ายร่วมกับ Public  
Administration  Association  of  Thailand ที่วิทยาลัยฯ  ท า MOU  ร่วมในฐานะ รศ.สีดา สอนศรี เป็นอุปนายก

http://www.copag.msu.ac.th/
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สมาคม, Universitas Brawijaya, University of Korea,  Western University กัมพูชา  Korea  Political   
 
Science  Association ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ  แลกเปลี่ยนนิสิต  อาจารย์  
ผู้เชี่ยวชาญ และจัดประชุมร่วมกันรวมทั้งการสานต่อMOU กับมหาวิทยาลัยที่ไปท า MOU ด้วย จาก  MOU        
     ล             ะ                 แ                         การจัดประชุมนานาชาติครั้งแรกปี  2555  
และจัดการประชุมระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องในปี  2556  และปี 2557  ซึ่งมีเครือข่ายทั้งในอาเซียนและ
นอกอาเซียน  นอกจากนี้ยังได้มีนโยบายพัฒนาอาจารย์  นิสิต  บุคลากร  และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกแก่
คณาจารย์  บุคลากร  และนิสิตอย่างต่อเนื่อง 
 
1.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  คา่นิยมร่วม  พันธกิจ 
 1.2.1  ปรัชญา 
  พหูน  ปณฺฑิโต ชีเว   ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน    
 1.2.2  ปณิธาน   
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มุ่งมั่นการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีความ
เป็นเลิศและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 1.2.3  วิสัยทัศน์ 
  มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นน าในระดับชาติและระดับนานาชาติทางรัฐศาสตร์และสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง 
 1.2.4  ค่านิยมร่วม  (Shared Values) 
  C - Creativity    ความคิดสร้างสรรค์ 
  O - Optimization   ความมีประโยชน์คุ้มค่า 
  P - Prestige     ความมีเกียรติภูมิ 
  A - Ability     ความสามารถ 
  G - Generosity    ความมีน้ าใจ 
 1.2.5  พันธกิจ 
  1. มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้  ด้านความสามารถ  และด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
  2.สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ภายใต้บริบทระดับภูมิภาค  ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
  3.ให้บริการวิชาการต่อสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม 
  4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชุมชน  ท้องถิ่น  เพื่อรักษาประเพณีและค่านิยมอันดีงาม 
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1.3 โครงสร้างองค์กร  และโครงสร้างการบริหาร 

  
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 โครงสร้างการ

ศูนย์ศึกษาสิทธิ
มนุษยชนและสันติวธิ ี 

ศูนย์ฝึกอบรม 
หลักสูตรพิเศษ  

 

คลินิกรัฐศาสตร์ 

 

หมายเหตุ 1.  คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา 
 2.  รองคณบดีเป็นผูร้ับผิดชอบตามภาระงานที่คณบดมีอบหมายให้ 
 3.  ผู้ช่วยคณบดีเป็นผูร้ับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายให้  และประสานงานกับงานต่างๆ      
 4.  หัวหน้าส านักงานเลขานกุารวทิยาลัยฯ เป็นผู้ควบคุม ดูแล ส านกังานเลขานุการ ภายใต้บังคับบัญชาของคณบดีวิทยาลัยการเมอืงการปกครอง 
         5.  งานต่างๆ  มีหัวหน้างานเป็นผู้ดแูลและรับผิดชอบ 
         6.  ศูนย์ฝึกอบรมหลกัสูตรพิเศษ เป็นศูนย์ทีต่ั้งขึ้นเพือ่เลี้ยงตวัเอง (ให้บริการวิชาการ) โดยได้ค่าตอบแทนจากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งตามระเบียบ มมส  ว่าด้วยการให้บรกิารทางวชิาการ พ.ศ.2539   
  และจัดอบรมร่วมกับหนว่ยงานอืน่ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 
 7.  ศูนย์บริการวิชาการอื่น ๆ  เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคม  เช่น  การให้บริการวิชาการท าวิจัยในประเด็นปัญหาส าคัญ  เป็นต้น 

ศูนย์วิจยัการเมืองท้องถิ่นอีสานและ
อาเซียน 

ASEAN and Local Politics 
Research Center 

 

ศูนย์บริการวิชาการ/ โครงการบริการวิชาการ 

 ส านักงานเลขานุการวิทยาลัย 
1. งานบริหารและธุรการ                   8. งานบัณฑิตศึกษา 
2. งานการเงิน  บัญช ี                      9. งานบุคคล 
3. งานวิชาการและวจิัย (ปริญญาตรี)            
4. งานพัฒนานสิิต                           10. งานห้องสมุด 
5. งานแผนและประกนัคุณภาพ           11. งานพัสดุ 
6. งานโสตทัศนศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
7. งานบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชารัฐศาสตร์  
1. หลักสูตรรัฐศาสตร์  
    -  วิชาเอกการเมืองการปกครอง 
    -  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร ์
    -  วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

บัณฑิตศึกษา  
ปริญญาโท 
     1. หลักสูตรรัฐศาสตร์  
         - ร.ม.การเมืองการปกครอง 
     2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
         - รป.ม.นโยบายสาธารณะ 
ปริญญาเอก  (ก าลังจัดต้ัง) 
     1. ปร.ด.รัฐศาสตร์ 
 

  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี 
    ศศ.บ.สิทธิมนุษยชนศึกษา 
     
      

1  คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 
1  หลักสตูร  1  ชุมชน 

 

โครงสร้างองค์กร 

 

โครงการผลิตวารสาร
การเมืองการปกครอง   

(TCI กลุ่ม 2)  
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งานบริหาร
และธุรการ 
(หัวหน้างาน) 
 

- งาน
ประสานงาน 
  กับทุกส่วน
งาน   
  ทั้ง  10  ส่วน  
  งาน 
- งานสารบรรณ 
- งานการ
ประชุม 
- งานอื่นๆ ที่
ได้รับ 
  มอบหมาย
จาก  
  คณบดี 
 

ฯลฯ 
 
 

 

งานการเงินและ
บัญช(ีหัวหน้างาน)  
 

- งานการเงินและบัญชี 
- ท าเอกสารการเงิน  
  เบิกเงินทุกประเภท 
- ท ารายงานการเงิน 
- ท าทะเบียนคุมเช็ค 
  จ่ายเงินและใบเสร็จ  
  รับเงิน 
- ติดต่อประสาน 
  งานกับงานคลัง   
  มหาวิทยาลัย 
- ประสานงานกับ 
  งานประกันฯ 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับ 
  มอบหมายจาก
คณบดี   

ฯลฯ 

 

 

งานวิชาการและ
วิจัย  (ปริญญาตรี)

(หัวหน้างาน)  
 

- งานจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี  
- งานสร้าง,พัฒนา
หลักสูตร 
- งานทะเบยีน 
- งานอาจารยท์ี่ปรึกษา 
- งานผลติเอกสาร
วิชาการ,   
  ต ารา 
- งานผลติวารสาร 
- ท าฐานขอ้มูลงานวจิยั
ทั้งภายในและภายนอก 
- ประกาศทุนวิจยั 
- ท าสัญญาทุนวจิัย 
- วิเคราะห์การบูรณา
การกับงานอื่นๆ 
- ด าเนินเร่ืองการพิมพ์
งานวิชาการจากงานวจิยั 
- ประสานงานกับงาน
ประกันฯ 
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย จากคณบด ี

ฯลฯ 

งานแผน  และ
ประกันคุณภาพ
ฯ(หัวหน้างาน)  
 
- งานแผนและ 
  นโยบาย 
- งานงบประมาณ  
- งานควบคุม
ภายใน 
- งานประกัน   
  คุณภาพฯ 
- งานประเมิน 
  คุณภาพ
ภายนอก 
- งาน ก.พ.ร. 
- งานอื่น ๆ ที่
ได้รับ 
  มอบหมายจาก   
  คณบดี 
 

ฯลฯ 

งานพัฒนานิสิต 
(หัวหน้างาน) 
 

- งาน
ทุนการศึกษา 
- งานฝึกงาน 
- งานกิจกรรม
นิสิต 
- งานฝึกซ้อม 
  พระราชทาน 
  ปริญญาบัตร 
- ประสานงานกับ 
  งานประกันฯ 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับ 
  มอบหมายจาก 
  คณบดี 
 

ฯลฯ 
 

งาน
บัณฑิตศึกษา 

(หัวหน้างาน)  
 
- งานจัดการเรียน 
  การสอนระดบั 
  ปริญญาโท 
- งานสร้าง,พฒันา  
  หลักสูตร 
- งานทะเบียน 
- งานผลิตเอกสาร 
  วิชาการ 
- งาน IS , 
  วิทยานิพนธ์ 
- ประสานงานกับ 
  งานประกันฯ 
- งานอื่น ๆ ที่
ไดร้ับ  
  มอบหมายจาก 
  คณบดี 

ฯลฯ 

งานโสตทัศน
ศึกษา 
และคอมพิวเตอร์ 
(หัวหน้างาน)  
 

- ประชาสัมพันธ์งาน 
  ต่างๆ ของคณะทั้ง 
  ภายในและ
ภายนอก 
- จัดท าเว็บไซต ์
  ภาษาไทยและ 
  ภาษาอังกฤษ 
- ดูอุปกรณ์โสตใน 
  ห้องเรียนและห้อง 
  ประชุมทุกห้อง 
- ประสานงานกับ
ฝุาย 
  ประชาสัมพันธ์ 
มมส 
- ประสานงานกับ 
  งานประกันฯ 
- งานอื่นๆที่ได้รับ 
  มอบหมายจาก 
  คณบดี   

งานพัสดุ 
(หัวหน้างาน)  
 

- งานพัสด ุ
- งานยานยนต์ 
- งานอาคาร
สถานที ่
- ประสานงานกับ 
  งานประกันฯ 
- งานอื่นๆ ที่
ได้รับ 
  มอบหมายจาก 
  คณบดี 
 

ฯลฯ 
 

 

งานบริการวิชาการ 
(ผู้ประสานงาน) 
 

- แต่ละศูนย์ท าแผน
ของศูนย์ส่งผู้
ประสานงาน เพือ่
รวบรวมการเขียน  
SAR  

- ศูนย์ตา่งๆ ด าเนิน
โครงการตามแผน
ของศูนย ์

- ด าเนินการจัด
โครงการทัง้ภายใน
และภายนอก 

- แต่ละศูนย์มี
เจา้หน้าที่ประจ า 

- ประสานงานกับ 
งานประกันฯ 

- งานอื่นๆ ที่ได้รับ 
     มอบหมายจาก
คณบด ี
 

ฯลฯ 

 

งานห้องสมุด 
(หัวหน้างาน) 
 
- งานบริการ
อาจารย ์
  นิสิตและบุคคล 
  ทั่วไป 
- งานจัดหาหนังสือ 
- งานลงรายการ 
  หนังสือในระบบ 
- งานจัดช้ัน และ
จัด   
  นิทรรศการใน
วาระ 
  ส าคัญ 
- ประสานงาน 
  ส านักวิทยบริการ 
- ประสานงานกับ 
  งานประกันฯ 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับ 
  มอบหมายจาก   
  คณบด ี 
 

ฯลฯ 

งานบุคคล 
(หัวหน้างาน)  
 
- งานบุคคล 
- ประสานงาน
กับ 
  งานประกันฯ 
- งานอื่น ๆ ที่
ได้รับ  
  มอบหมายจาก   
  คณบดี 
 

ฯลฯ 

งานวารสาร 
(หัวหน้างาน) 

  
-  จัดท ารวบรวม  
   จัดเก็บขอมูล
ตรวจ 
   ตนฉบับวารสาร 
-  น าเสนอบทความ
ให 
   กองบรรณาธิการ 
   วารสารพจิารณา 
-  เสนอบทความให 
   ผูทรงคุณวฒุ ิ
   พจิารณา 
-  ด าเนินการ
เก่ียวกับ 
  การจดัท าวารสาร 
- ติดตามประเมิลผล 
  โครงการ 
- สรุปรายรับ
รายจ่าย 
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับ  
  มอบหมายจาก 
  คณบด ี

ฯลฯ 

โครงสร้างการบริหาร 

 

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 

คณบดี 

รองคณบดีวิทยาลยัฯ ฝ่ายแผน  
และประกันคุณภาพ 

 

รองคณบดีวิทยาลยัฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 
รองคณบดีวิทยาลยัฯ ฝ่ายพัฒนานิสิต 

 
รองคณบดีวิทยาลยัฯ ฝ่ายบัณฑติศึกษา  

 

คณะกรรมการปฏิบตัิงานชุดต่าง ๆ 

(ตามค าสั่งวิทยาลยัฯ) 

ประธานศูนย์/คณะกรรมการโครงการ
บริการวิชาการ  
  -  ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 
  -  ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี 
  -  คลินิกรัฐศาสตร์ 
  -  ศูนย์วิจัยการเมืองท้องถิ่นอีสานและอาเซียน 
(ASEAN and Local Politics Research enter) 
  -  1  คณะ  1  ศิลปวัฒนธรรม 
  -  1  หลักสูตร  1  ชุมชน 
 

 

 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ
วิทยาลัยฯ 

ผู้ช่วยคณบดีฯ 

    - ฝุายวิชาการและวิจัย (ถ้ามี) 
    - ฝุายบริหาร (ถ้ามี) 
    - ฝุายพัฒนานิสิต (ถ้ามี) 
    - ฝุายประกันคุณภาพ (ถ้ามี) 
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รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
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1.4  รายชื่อผู้บริหาร  กรรมการประจ าหน่วยงาน 
1.4.1  รายชื่อผู้บริหาร   

  
 
 
  
 

 
 

รองศาสตราจารย์สดีา สอนศร ี
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 
 
 
   
 
 

        ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ชิงชาญ จงสมชัย                               อาจารย์เฉลิมเกียรติ ภาระเวช 
       รองคณบดีฝุายแผนและประกันคุณภาพ                              รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย 
 
 
 
 
 
       

            อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง                                  อาจารยจ์ีรศักดิ์  โพกาวิน 
              รองคณบดฝีุายบณัฑติศึกษา                                                     รองคณบดฝีุายพฒันานิสิต 
 

 

 

 

 
                    อาจารย์จติรลดา ไชยะ                                                       นางนงลักษณ์  พุ่มม่วง                  
                          ผู้ช่วยคณบดี                                                         หัวหน้าส านักงานเลขานุการ   



 

 

6 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 
 

1.4.2  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
 

 

    

 

รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี 
คณบดีวิทยาลัยการเมอืงการปกครอง 

ประธานกรรมการ 

    ศาสตราจารย ์ดร.สุจิต บุญบงการ 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก 

 

    

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก 

    รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์ววิัฒน ์
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก 

 

    

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกยีรติ ภู่พัฒนว์ิบูลย ์
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย 
รองคณบดีฯ ฝุายแผนและประกนัคุณภาพ 

กรรมการ 

 

    

 

อาจารย์เฉลิมเกยีรติ ภาระเวช  
รองคณบดีฯ ฝุายวิชาการและวิจัย 

    อาจารย์ ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง 
รองคณบดีฯ ฝุายบัณฑิตศึกษา 

กรรมการ     กรรมการ 

 

    

 

อาจารย์จีรศักดิ์ โพกาวิน  
รองคณบดีฯ ฝุายพัฒนานิสิต 

เลขานกุาร 

    นางนงลักษณ ์พุ่มม่วง  
หัวหน้าส านกังานเลขานุการ 

วิทยาลัยการเมอืงการปกครอง 
ผู้ช่วยเลขานกุาร 



 

 

7 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
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1.5  หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน  ปีการศึกษา  2557 

ที่ หลักสูตร ปีที่ปรับปรุง 
ระดับปรญิญาตร ี  

1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ พ.ศ. 2554 
    เอกการเมืองการปกครอง  

    เอกรัฐประศาสนศาสตร์  
    เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

ระดับปรญิญาโท  
1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2555 

2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิานโยบายสาธารณะ พ.ศ. 2555 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 11  กันยายน  2558 
 
1.6  จ านวนนิสิตปัจจุบัน  ปีการศึกษา  2557 

ที่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวนนิสิตปัจจุบันแยกตามชัน้ปี (คน) 

รวม 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ขึ้นไป 

 ปกติ  พิเศษ ปกติ  พิเศษ  ปกติ  พิเศษ  ปกติ พิเศษ  ปกติ  พิเศษ ปกติ พิเศษ 

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

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

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

    เอกความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

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 
 

ข้อมูล  ณ วันที่ 15  กันยายน  2558 
 
 
 
 



 

 

8 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
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1.7  จ านวนอาจารย์และบุคลากร  ปีการศึกษา  2557 
 1) จ านวนอาจารย์  (คน) 

วุฒิการศึกษา 
อยู่

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลา 
ศึกษาต่อ 

รวม 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

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 
 

ที่มา  :  งานบุคคล  วทิยาลัยการเมืองการปกครอง  ข้อมูล ณ วันที่ 15  กันยายน 2558 
 
 2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน  (คน) 

วุฒิการศึกษา 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 
ปฏบิัติการ ช านาญ

การ 
ช านาญ

การพิเศษ 
ปฏิบัติการ ช านาญ

การ 
ช านาญ

การพิเศษ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - - - - - - - 5 5 

ปริญญาตร ี - - - 20 - - - 11 31 
ปริญญาโท - - 1 - - - - - - 

ปริญญาเอก - - - - - - - - - 
รวม - - 1 20 - - - 16 36 

 

ที่มา  :  งานบุคคล  วทิยาลัยการเมืองการปกครอง  ข้อมูล ณ วันที่ 15  กันยายน 2558 
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1.8  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  (ข้อมูลปีงบประมาณ 2558) 

 หมวดรายจ่าย 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ รวมทั้งสิ้น 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. งบด าเนินการ 2,866,800 100.00 26,834,742 82.87 29,701,542 84.28 

  1.1  เงินเดือนข้าราชการ 1,262,400 44.04 - - 1,262,400 3.58 

  1.2  เงินเดือนพนักงานราชการ - - - - - - 

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

  1.4  เงินเดือนค่าจ้างประจ า - - - - - - 

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

  1.6  ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1,604,400 55.96 9,264,500 28.62 10,868,900 30.85 

  1.7  ค่าสาธารณูปโภค - - 156,000 0.48 156,000 0.44 

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

  1.9 รายจ่ายอื่นๆ - - 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 ครุภัณฑ์ + ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - 5,539,700 17.11 5,539,700 15.72 

รวมงบด าเนินการ + งบลงทุน 2,866,800 100.00 32,374,442 100.00 35,241,242 100.00 

 
1.9  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 เอกลักษณ์ 
  การเป็นที่พ่ึงของสังคมและชุมชน 
 อัตลักษณ์ 
 ความเข้มแข็งของนิสิตและบุคลากรในกิจการสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

  

1.10  ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 (เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  Improvement  Plan) 

ที่ 
กิจกรรมโครงการที่ระบตุาม

แผนพัฒนาคุณภาพฯ 
สรุปผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปัญหา/อปุสรรค 

1 โครงการเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษ 

   1.  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียม
ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ 
2558  (ภาคการศึกษาที่ 2/2557)  
วันที่ 13,14,20,21,27,28,30 มกราคม 
2558 
3,4,6,10,11,13,20,21,22,23 กุมภาพันธ์ 
2558 
   2.  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าภาคเรียนที่ 
3/2557  วันที่ 27 พฤษภาคม 2558   
ณ ห้อง D-415 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง 

- 
 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับ
กับประเทศต่างๆ ในอาเซียน 

-  โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตตาม MOU 
(Student  Mobility Program : 
Outbound Student)  ประจ าปี
งบประมาณ 2558  (1 มิถุนายน -31 
กรกฎาคม 2558) 

- 

3 เพิ่มจ านวนอาจารย ์ -  วิทยาลัยฯ  ได้ขออนุมัติตัดโอนบุคลากร
สายวชิาการ  จ านวน  1  คน  (อ.ดร.วนิดา  
พรมหล้า)  

- 

4 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์/ 
ทบทวนแผนปฏิบัตงิาน
ประจ าป ี

-  มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2557-2560 
เพื่อจัดท าแผนกลยทุธ์วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง  2558-2561 

- 

5 โครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
และนโยบายประจ าป ี

-  ผู้บริหารได้ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  เมื่อวันที่  
17  ธันวาคม  2557  แก่บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนเข้ารว่มรับฟัง
นโยบาย 
 

- 



 

 

11 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 ที่ 
กิจกรรมโครงการที่ระบตุาม

แผนพัฒนาคุณภาพฯ 
สรุปผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปัญหา/อปุสรรค 

6 โครงการสร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับงานประกันคุณภาพ , 
สัมมนา  (KM) 

-  งานแผนและประกันคุณภาพ  ได้จัดการ
ประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การ
ประเมินการประกนัคุณภาพแกอ่าจารย์
ประจ าหลักสูตรและเจ้าหนา้ที่สาย
สนับสนนุ 

   คณาจารย์บางส่วน
ยังเข้าใจการประกัน
คุณภาพน้อย 

7 การประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ 

-  มีการติดตามผลการด าเนนิงานด้านการ
ประกันคุณภาพทั้งระดบัหลักสตูร  และ
ระดับคณะวชิา  กับผู้รับผดิชอบ 

- 

8 การวิพากษ์รายงานการประเมิน
ตนเอง  (SAR) 

-  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมวิพากษ์
รายงานผลการด าเนนิงานของหลักสูตร 

- 

9 โครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายภายนอก 

  1.  อ.ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ  ได้รับทนุ
สนับสนนุการท างานวิจัยระยะสัน้หลัง
ปริญญาเอก  ณ  ต่างประเทศ  จากกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัย   โดยท าวิจยัร่วมกับ 
Dongguk  University, Korea 
  2.  มีงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

- 

10 โครงการ/ กิจกรรม  Asean  
and  Local  Politics  
Research  Center 

  1.  การศึกษาเปรียบเทียบระบบการ
บริหารจัดการของศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านระหว่างภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของ ผศ.ดร.สิทธิชัย 
ตันศรีสกุล และผศ.ดร. วีรยา ภัทรอาชาชัย 
  2.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมือง 
เศรษฐกิจ และการต่างประเทศ ปี 2550-
2558 ของ รศ.สีดา สอนศรี โดยมีสถาบนั
ภายนอกที่ร่วมโครงการวิจัย คือ โครงการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั สถาบันเอเชียศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
  3.  โครงการเสวนาวิชาการ เร่ือง “ถก 

- 



 

 

12 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 ที่ 
กิจกรรมโครงการที่ระบตุาม

แผนพัฒนาคุณภาพฯ 
สรุปผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปัญหา/อปุสรรค 

อีสานศึกษา : วา่ด้วยข้อถกเถียงชนบทที่ 
(เพิ่ง)เปลี่ยนไป” วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ  ห้อง D-207 วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง 
   4.  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
เก่ียวกับอีสานไว้ในศูนย์ 

11 โครงการประชุมวชิาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

   1.  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
เร่ือง  Asean  Connectivity  :  Current  
issues  and  Future  Prospects  
towards  Asean  Community  เมื่อวันที่  
17  พฤศจิกายน  2557 
   2.  โครงการประชุมวิชาการ  เร่ือง   
“12  ปี  COPAG  ฉลอง 150 ปี  จังหวัด
มหาสารคาม  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  
2558  ณ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

- 

12 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และ
การประกวดงานวิจัยระดบั
ปริญญาตรี/ระดบับัณฑิตศึกษา 

13 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย
และวิชาการ 

-  วิทยาลัยฯ  จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้  โดยก าหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัยและการผลติบัณฑิต 

- 

14 โครงการวารสารการเมืองการ
ปกครอง  ต ารา  จุลสารทาง
รัฐศาสตร์และพฒันาฐานข้อมูล 

  1.  วิทยาลัยฯ  จัดท าวารสารการเมือง
การปกครอง  โดยเป็นวารสารทีผ่่านการ
รับรองคุณภาพจาก  TCI  (กลุ่มที่ 2)  
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  2.  วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณ
ในการผลิตหนังสือ/ ต ารา 

- 

15 ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- ในปีงบประมาณ  2557-2558  
วิทยาลัยฯ  ไดส้่งเสริมและสนบัสนุนให้
อาจารย์การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  จ านวน 7  คน  คือ  ผศ.ดร.
สิทธิชัย  ตนัศรีสกุล, ผศ.ดร.ประโยชน์  
ส่งกลิ่น, อ.ดร.อลงกรณ์  อรรคแสง,  
อ.เฉลิมเกียรติ  ภาระเวช, อ.จีรศักดิ์   
โพกาวิน, อ.สุจิตรตรา  ฤทธิส์กุลชัย,  

   ผลการขอต าแหน่ง
ทางวชิาการมาชา้มาก
ท าให้วิทยาลยัฯ  ได้
ตัวชี้วัดนีไ้ม่ถึง
เปูาประสงค ์



 

 

13 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 ที่ 
กิจกรรมโครงการที่ระบตุาม

แผนพัฒนาคุณภาพฯ 
สรุปผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปัญหา/อปุสรรค 

อ.ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ 
16 โครงการ  1  หลักสูตร   

1  ชุมชน 
-  โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชมุชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใต้
ชื่อโครงการ “โรงเรียนชีววิถีอีสาน เพื่อ
ตลาดอาหารปลอดภัย  สานสายใย
ครอบครัว ณ บ้านบ่อแก บ่อทอง ต.เลิง
แฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

   งบประมาณจาก
มหาวิทยาลยัไดน้้อย
ในขณะที่โครงการ
ต้องท าตั้งแต่ตน้น้ า - 
ปลายน้ า 

17 รายงานผลการด าเนนิงานตาม
แผนกลยุทธ/์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  (ตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย) 

-  มีการจัดท ารายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตาม
แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 
-  รายงานผลการด าเนนิงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการฯ  

- 

18 การประเมินหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(TQF)  ครบทุกหลักสูตร 

-  วิทยาลัยฯ  มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร วงรอบ
ปีการศึกษา  2557 ครบทั้ง  3  หลักสูตร  
ดังนี ้
    1)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวชิานโยบายสาธารณะ  
วันที่  14  สิงหาคม  2558 
    2)  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการเมืองการปกครอง  วันที่  
19  สิงหาคม  2558 
    3)  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณพติ  วันที่  
21  สิงหาคม  2558 

   เกณฑ์กาปรระเมิน
ควรดูที่  Output 
      ไปดว้ย  และให้
ดูขอ้เท็จจริงที่มีหรือ
เดินส ารวจดูในผลการ
ด าเนินงานในตัวชีว้ัด
บางตัว  เช่นการจัด
สิ่งอ านวยความ
สะดวกของวิทยาลัยฯ  
ที่มีให้กับนิสิตและ
การจัดประชุม
ระดับชาติและ
นานาชาติ  เปน็ต้น  
ซึ่งวิทยาลัยฯ  ได้
ด าเนินการมาตั้งแตป่ี 
2553  จนถึงปัจจุบัน
มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว 

19 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
(โดยระบตุัวชี้วัดความส าเร็จ

-  วิทยาลัยฯ  โดยงานบุคคล  ได้จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  

- 



 

 

14 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 ที่ 
กิจกรรมโครงการที่ระบตุาม

แผนพัฒนาคุณภาพฯ 
สรุปผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปัญหา/อปุสรรค 

ของแผน  และวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์) 

พ.ศ. 2558 

20 สร้างระบบการติดตามการน า
ทักษะไปใช้ในการพฒันาการ
เรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 

-  มีการติดตามผลการด าเนนิงานจากการ
น าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในดา้นการจัดการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน และน าเสนอต่อคณบดี
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ตามแบบ 
มมส. QA-2.4-01 รายงานการเข้ารับการ
ประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

- 

21 เผยแพร่/ ท าความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดท ารายละเอียด  
มคอ. ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2552 (TQF) 

- ศูนย์พัฒนาและประกนัคุณภาพได้
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียม
ความพร้อมรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม เวลา 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมวิทยาลยัการเมืองการปกครอง 
(D-207)  เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2557  
และการจัดท ารายละเอียด  มคอ. ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2552 (TQF) 
-  อาจารย์ประจ าประชุมเพื่อหารือในการ
ด าเนินงานงานหลักสูตร 

- 

22 ประกาศข้อก าหนดคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนิสิตวทิยาลัย
การเมืองการปกครอง   

มีการก าหนดค่านิยมร่วม  คือ  COPAG  
ซึ่งประกาศ/ เผยแพร่ใน  Website  ของ
วิทยาลัยฯ  และบริเวณรอบวิทยาลัยฯ    

- 

23 โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นิสิต 

-  ฝุายแผนและประกันคุณภาพร่วมกับ

ฝุายพฒันานิสติ วิทยาลัยการเมอืงฯ จัด

โครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษา

กับนิสิต” วันที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 

08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชมุวิทยาลัย

- 



 

 

15 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 ที่ 
กิจกรรมโครงการที่ระบตุาม

แผนพัฒนาคุณภาพฯ 
สรุปผลการด าเนินงานที่แสดงถึง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปัญหา/อปุสรรค 

การเมืองการปกครอง D-207  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทของนิสติกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา  และสามารถน ากลไก

การประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมหรือ

โครงการของนิสิต 

24 แนวปฏิบัตทิี่ดีด้านการวิจัย -  วิทยาลัยฯ  มีแนวปฏิบัติที่ดดีา้นการ
วิจัย 

- 

25 โครงการอุดหนุนงานวิจัย
วิทยาลัยฯ 

-  วิทยาลัยฯ  ได้มีการจัดสรรงบประมาณ

ด้านการวิจัย  จ านวน  1,450,000 บาท 

- 

26 การบูรณาการบริการวชิาการ
กับการเรียนการสอน 

-  โครงการ  1  หลักสูตร  1  ชุมชน   - 

27 การบูรณาการบริการวชิาการ
กับการวิจัย 

  

28 แผนกลยุทธท์างการเงิน -  งานการเงนิและบัญชี  ได้มีการจัดท า
แผนกลยุทธท์างการเงิน  วิทยาลัยการ 
เมืองการปกครอง ประจ าปี  2558-2561 

- 

29 โครงการประชุมเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- ตัวแทนวิทยาลัยฯ  (ผศ.เชิงชาญ  จงสม
ชัย)  เป็นกรรมการเครือข่ายประกัน
คุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

- 

30 การน าเสนอผลการด าเนินงาน
โครงการ/ กิจกรรม  
1 หลักสูตร  1 ชุมชน , 
1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม 

-  โครงการ 1 หลักสูตร  1 ชุมชน   และ
โครงการ  1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม ได้มี
การน าเสนอผลงานในงานประชมุทาง
วิชาการมหาวทิยาลัยมหาสารคามวิจัย  
คร้ังที่  11  และมีผลการด าเนินงาน 

   งบประมาณจาก
มหาวิทยาลยัไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 



 

 

16 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

  

ส่วนที่  2 
ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน  

 

องค์ประกอบที ่ 1  การผลิตบณัฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ :   ผลลัพธ ์

 
เกณฑ์การประเมิน :  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

  
ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง 
 ในปีการศึกษา  2557  คณะเปิดการเรียนการสอนทั้งสิน้  จ านวน 3  หลักสูตร  จ าแนกเป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  จ านวน  1  หลักสูตร  ระดบัปริญญาโท  จ านวน  2  หลักสูตร  โดยมีหลักสูตรที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร  จ านวน  3  หลักสูตร  (เอกสารหมายเลข  1.1-1  ถึง  1.1-4)  มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบเทา่กับ  2.21  โดยมรีายละเอียดดังนี ้

ที่ หลักสูตร 

ผลการประเมิน 
การก ากับ
มาตรฐาน 

(=ผ่าน  ,= ไม่ผ่าน) 
คะแนน ระดับคุณภาพ 

1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑติ  (ร.บ.)  2.23 ปานกลาง 

2 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  (รป.ม.) 

 2.20 
ปานกลาง 

3 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณพิต  (ร.ม.)  2.19 ปานกลาง 
 รวม  6.72  

 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ  (ผลรวม
ของค่าคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตร÷จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่
คณะรับผิดชอบ) 

 2.21 ปานกลาง 

หมายเหตุ :    ผลการประเมิน 
 
 



 

 

17 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

   คะแนนระดบัหลักสูตร  =  0   หมายถึง  หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
  คะแนนระดบัหลักสูตร  =  0.01 – 5.00  หมายถึง  หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน  และมีระดบั
คุณภาพตามคะแนนทีไ่ด้  ดังนี ้

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 -  2.00 น้อย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 

3.01 – 4.00 ดี 
4.01 – 5.00 ดีมาก 

 
รายการหลักฐาน 
  1.1-1   รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  วงรอบปี
การศึกษา  2557 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
  1.1-2  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  วงรอบปี
การศึกษา  2557 หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
  1.1-3  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  วงรอบปี
การศึกษา  2557 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
  1.1-4  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  วงรอบปี
การศึกษา  2557  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

1.1 ค่าเฉลี่ย 3.75  ค่าเฉลี่ย  2.21 2.21   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 ตัวบ่งชี้ที่  1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :   ปัจจัยน าเข้า   
 

เกณฑ์การประเมิน  :  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เป็นคะแนน 0-5 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ  40 
ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา  2557  คณะมีอาจารย์ประจ าคณะทั้งสิ้นจ านวน  35 คน  (เอกสารหมายเลข  1.2-1)  
จ าแนกเป็นอาจารย์ประจ าคณะที่ปฏิบัติงานจริง  จ านวน  26  คน  อาจารย์ประจ าคณะที่ลาศึกษาต่อและลา
ปฏิบัติงานวิจัย  จ านวน  9  คน  เป็นอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  7  คน  (เอกสาร
หมายเลข  1.2-2)  คิดเป็นร้อยละ  20  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น
คะแนนเท่ากับ  2.50  คะแนน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ รายการข้อมูล 
จ านวน   

(คน/ร้อยละ) 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีป่ฏิบัติงานจริง 26 

2 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีล่าศึกษาต่อ 9 

3 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมด  ((ข้อ1)+(ข้อ2)) 35 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะที่มวีุฒิปริญญาเอก 7 

5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ((ข้อ4)x100) ÷ (ข้อ3) 20 

6 
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเป็นคะแนน  
((ข้อ5)x5)÷40 

2.50 

 

รายการหลักฐาน 
  1.2-1   ตารางบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ปี
การศึกษา  2557   
  1.2-2  ตารางรายชื่ออาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

1.2 ร้อยละ  20  ร้อยละ  20 2.50 



 

 

19 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่   1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :   ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 
0-5  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5  =  ร้อยละ  60  ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2557 คณะมีอาจารย์ประจ าคณะรวมทั้งสิน้  35  คน (เอกสารหมายเลข  1.3-1)จ าแนก

เป็นอาจารย์ประจ าคณะที่ปฏิบัติงานจริง  จ านวน  26  คน  อาจารย์ประจ าคณะที่ลาศึกษาต่อและลาปฏิบัติ
งานวิจัย  จ านวน  9  คนมีอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวนทั้งสิ้น  9  คน   (เอกสาร
หมายเลข  1.3-2) โดยจ าแนกเป็นอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
จ านวน  6  คน และรองศาสตราจารย์  จ านวน  3  คน  ดังนั้นอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการคิด
เป็นร้อยละ  25.71  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนเท่ากับ  2.14  
คะแนน   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ รายการข้อมูล 
จ านวน   

(คน/ร้อยละ) 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีป่ฏิบัติงานจริง 26 

2 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีล่าศึกษาต่อ 9 

3 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมด  ((ข้อ1)+(ข้อ2)) 35 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ 6 

5 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 3 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 

7 
รวมจ านวนอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  
((ข้อ4)+(ข้อ5)+(ข้อ6)) 

9 

8 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ   
((ข้อ7)x100) ÷ (ข้อ3) 

25.71 

9 
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการเป็น
คะแนน  ((ข้อ8)x5) ÷ 60 

2.14 

 
 



 

 

20 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

  
รายการหลักฐาน 
 1.3-1  หลักฐานชุดเดียวกับ  เอกสารหมายเลข 1.2-1  (ตารางบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง  มหาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ปีการศึกษา  2557) 
 1.3-2  ตารางรายชื่ออาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

1.3 ร้อยละ  30  ร้อยละ  25.71 2.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

21 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4  จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ :   ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :  ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์
มาตรฐาน และน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และ
ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 
     -  ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือตามกว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน  5 
     -  ค่าความแตกต่างทั้งดา้นสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
     -  ค่าความแตกต่างทั้งดา้นสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้
น ามาเทียบบญัญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 

ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  จัดอยู่ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์/ มนุษยศาสตร์  โดยมีสัดส่วนจ านวน

นิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐาน  เท่ากับ  25 : 1 (เอกสารหมายเลข 1.4-1) 
ในปีการศึกษา 2557 คณะมีอาจารย์ประจ าคณะที่ปฏิบัติงานจริงทั้ง  จ านวน  26  คน (เอกสาร

หมายเลข  1.4-2)  และมีจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี  (FTES) เท่ากับ 1,901.33  คิดเป็นสัดส่วนจ านวน
นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี  (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ปฏิบัติงานจริง  เท่ากับ  73.13  :  1  
(เอกสารหมายเลข  1.4-3) ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  เท่ากับร้อยละ 192.52  แปลงค่าความ
แตกต่างเป็นคะแนน  เท่ากับ  0.00  คะแนน  โดยมีรายละเอียดวิธีการค านวณ  ดังนี้ 

ข้อ รายการข้อมูล 
จ านวน 

(คน/สัดส่วน/ร้อยละ) 
1 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) 1,901.33 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 26 

3 จ านวนนิสิตเติมเวลาเทียบเท่าต่อปี  (FTES)ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะที่ปฏิบัติงานจริง ((ข้อ1) ÷ (ข้อ2)) 

73.13  :  1 

4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ก าหนดเป็นเกณฑ์ 25 :  1 
5 ร้อยละของค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  ((ข้อ3)-(ข้อ4)) ÷ 

(ข้อ4)x100 
192.52  

6 แปลงค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานเป็นคะแนน (เฉพาะกรณี
ค่าความแตกต่างมากกว่าร้อยละ 10  แต่น้อยกว่าร้อยละ  20)   
((20-(ข้อ5)) ÷10 x 5  

0.00 

 
 
 



 

 

22 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 
 

รายการหลักฐาน 
 1.4-1  สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
 1.4-2  หลักฐานชุดเดียวกับ  เอกสารหมายเลข  1.2-1  (ตารางบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง  มหาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ปีการศึกษา  2557) 
 1.4-3  ข้อมูลจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี  (FTES)  ปีการศึกษา  2557 
  

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
การบรรล ุ
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
1.4 70  :  1  ร้อยละของค่าความ

แตกต่างจากเกณฑ์
มาตรฐาน = 192.52 

0.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
   

ชนิดของตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1. จัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวชิาการ 
และการใช้ชีวติแกน่ิสิต
ในคณะ 

   วิทยาลัยการเมืองการปกครองมีการ
จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการและการใช้
ชีวิตแก่นิสิต  ดงัต่อไปนี ้
     1.  ได้มีการแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษานสิิต
ระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่นิสิต
รวมถึงให้ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางในการ
เรียนตลอดถึงการด าเนินชีวิตในระหว่างที่
ก าลังศึกษาในหลักสูตร  (เอกสารหมายเลข  
1.5-1-1  ถึง 1.5.3-2) 
     2.  ได้มีการให้ค าปรึกษานิสติผ่าน
ช่องทาง  Facebook  และมีห้องแนะแนว
นิสิต  (เอกสารหมายเลข  1.5-1-3  ถึง 
1.5.3-4) 
     2. ได้มีการแต่งตั้งอาจารยท์ีป่รึกษา
วิทยานพินธ์ และการศึกษาคน้คว้าอิสระ
ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  (เอกสาร
หมายเลข  1.5-1-5)   

1.5-1-1  ค าสั่งแต่งตัง้
อาจารย์ที่ปรึกษานิสติ
ระดับปริญญาตร ี
1.5-1-2  ตารางการให้
ค าปรึกษา 
1.5-1-3  เอกสารการ
ให้ค าปรึกษานิสิตผ่าน 
Facebook ฝุายพัฒนา 
นิสิตวิทยาลัยฯ 
1.5-1-4  รูปถ่ายห้อง
แนะแนวนิสิต 
1.5-1-5  ค าสั่งแต่งตัง้ 
อาจารย์ที่ปรึกษานิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 2. มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรแหล่งงานทั้ง

   วิทยาลัยการเมืองการปกครองมีการให้
ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ  กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทัง้เต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา ทางด้าน  เว็บไซต์

1.5-2-1  Print out 
หน้าเว็บไซตว์ิทยาลัย
การเมืองการปกครอง  
1.5-2-2  Print out 



 

 

24 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

เต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นิสิต 

ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  และ 
Facebook  กลุ่มงานกิจการนิสติวิทยาลยั
การเมืองการปกครอง  (เอกสารหมายเลข  
1.5-2-1  ถึง 1.5.2-2) 

หน้า Facebook 
 ล                  
     ล              
       

 3. จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นิสิต 

   วิทยาลัยการเมืองการปกครองมีการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  คอื  โครงการ
ปัจฉิมนิเทศนสิิตฝึกงาน  ประจ าภาคเรียนที่  
1/2557  (เอกสารหมายเลข  1.5-3-1)   
โดยมีการเชิญนายพุทธภูมิ  นาชัยเร่ิม   
เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ (ปลัดอ าเภอ
ยางตลาด) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าวทิยาลัยการเมือง
การปกครอง มาถ่ายทอดประสบการณ์และ
ความรู้ให้กับนิสิตปัจจุบนั เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการท างานในอนาคตต่อไป 

1.5-3-1  โครงการ
ปัจฉิมนิเทศนสิิตฝึกงาน
ประจ าภาคเรียนที่ 
1/2557 

 4.  ประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อ  ไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

   วิทยาลัยการเมืองการปกครองมีการ
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
ให้บริการในข้อที่  1 – 3  (เอกสารหมายเลข  
1.5-4-1)  โดยมีผลดังต่อไปนี ้
     1.  ผลการประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการให้บริการตามเกณฑ์ในข้อ 1 
คือ 4.12 
     2.  ผลการประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการให้บริการตามเกณฑ์ในข้อ 2 
คือ  3.97 
     3.  ผลการประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการให้บริการตามเกณฑ์ในข้อ 3 
คือ  4.11 

1.5-4-1  รายงาน
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ  1–3  
ปีการศึกษา  2557 

 5.  น าผลการประเมิน
จากข้อ  4  มาปรบัปรุง
พัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมูล  เพื่อ

    วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีการ
รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการให้บริการ ปีการศึกษา 
2557  โดยเสนอต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบและ

1.5-5-1  รายงานการ
ประชุมการพิจารณาผล
การประเมินการ
จัดบริการ  ประจ าปี



 

 

25 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนิสติ 

พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ข้อเสนอแนะให้ดียิ่งขึ้น ในปีการศึกษาต่อไป  
(เอกสารหมายเลข  1.5-5-1) 

การศึกษา  2557 

 6.  ให้ข้อมูลและความรู้
ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์
เก่า 

   วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้มีการให้
ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่าผ่านช่องทางตา่ง ๆ  เช่น  
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ  และ  Facebook  และมี
การจัดโครงการให้ความรู้แก่การประกอบอาชี
แก่ศิษย์เก่า  (เอกสารหมายเลข  1.5-6-1  
ถึง  1.5-6-4) 

1.5-6-1  เว็บไซต์
วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง 
1.5-6-2  Facebook 
กลุ่มศิษย์เก่าวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง 
1.5-6-3 สรุปโครงการ
เตรียมความพร้อมสู่
เส้นทางขา้ราชการ (ติว
สอบ ก.พ.ภาค ก.) 
1.5-6-4 สรุปโครงการ
โครงการเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการ 
“แนะแนวเส้นทางการ
รับราชการต าแหน่ง
ปลัดอ าเภอ” 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

1.5 6  ข้อ  6  ข้อ 5.00   
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ตัวบ่งชี้ที่  1.6  กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1.  จัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดย 
ให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 

   วิทยาลัยการเมืองการปกครองมีการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานสิิตที่ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติทุกดา้น โดยนสิิตเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพิจารณา ประจ าปีการศกึษา 2557 
(เอกสารหมายเลข  1.6-1-1) 

1.6-1-1  แผนพัฒนา
นิสิตประจ าปีการศึกษา 
2557 

 2. ในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานสิิต ให้
ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิแห่งชาต ิ5 
ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
(1)  คุณธรรมจริยธรรม 
(2)  ความรู้ 
(3)  ทักษะทางปัญญา 
(4)  ทักษะ

   วิทยาลัยการเมืองการปกครองมีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ  5  ประการ  ดงันี ้
     1.  กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม  เช่น 
โครงการสุนทรพจน์ธรรมะกับการเมืองในเร่ือง
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  (เอกสารหมายเลข  
1.6-2-1) 
     2.  กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความรู้  โครงการ
พัฒนาศักยภาพฝาุยสุขภาพวิทยาลัยการเมือง
การปกครอง  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ประจ าภาคเรียนที่ 
3/2557  โครงการอบรมการเขียนหนังสือ
ราชการส าหรับนิสิตฝึกงาน  ประจ าภาคเรียนที่ 

 
 
 
 
1.6-2.1  สรุปโครงการ
สุนทรพจน์ธรรมะกับ
การเมืองในเร่ืองคุณ 
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
1.6-2-2  สรุปโครงการ
พัฒนาศักยภาพฝาุย
สุขภาพวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง 
1.6-2-3  สรุปโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
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 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3/2557  (เอกสารหมายเลข  1.6-2-2  ถึง  
1.6-2-4) 
 
 
 
 
 
 
     3. กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านทกัษะทางปัญญา 
เช่น โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ ์ครั้งที่ 5  
(เอกสารหมายเลข  1.6-2-5) 
     4. กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านทกัษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  เชน่  ค่ายลูกสิงห์ ครั้งที่ 5  
(เอกสารหมายเลข  1.6-2-6) 
 
     5. กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น โครงการอบรมการ
เขียนหนังสือราชการส าหรับนสิติฝึกงาน ประจ า
ภาคเรียนที่ 3/2557  (เอกสารหมายเลข  1.6-
2-7) 

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  ประจ าภาค
เรียนที่  3 
1.6-2-4  สรุปโครงการ
อบรมการเขียนหนังสือ
ราชการส าหรับนิสิต
ฝึกงาน  ประจ าภาค
เรียนที่  3/2557 
1.6-2-5  สรุปโครงการ
สิงห์อีสานสัมพันธ์  คร้ัง
ที่  5   
1.6-2-6  สรุปโครงการ
ค่ายลูกสิงห ์ คร้ังที่  5 
 
 
 
1.6-2-7  สรุปโครงการ
อบรมการเขียนหนังสือ
ราชการส าหรับนิสิต
ฝึกงาน  ประจ าภาค
เรียนที่  3/2557 

 3.  จัดกิจกรรมให้
ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่
นิสิต 

    วิทยาลัยการเมืองการปกครองมีการจัด
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นิสิต  โครงการ “การประกัน
คุณภาพการศึกษากับนิสิต” วันที่ 29 มีนาคม 
2558  เวลา  08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง D-207 (เอกสาร
หมายเลข  1.6-3-1)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของนสิิตกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา  และสามารถน า
กลไกการประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมหรือ

1.6-3-1  รายงานสรุป
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประกัน
คุณภาพแก่นิสิต 
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 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

โครงการของนิสิต 

 4.  ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการมีการ
ประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานคร้ัง
ต่อไป 

   วิทยาลัยการเมืองการปกครองมีการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/
โครงการ และได้มีการประชุมเพื่อน าผลของการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนนิงานในครั้งต่อไป  
(เอกสารหมายเลข  1.6-4-1  ถึง  1.6-4-2) 
 

1.6-4-1  รายงาน
ประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 
1.6-4-2  รายงานการ
ประชุมการประเมิน
ความส าเร็จของ
กิจกรรม 

 5. ประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสติ 

   เมือ่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน (ข้อ 1)  
เรียบร้อยแล้วฝุายพัฒนานิสิตไดม้ีการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพฒันา
นิสิตซึ่งมโีครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 32 
โครงการ และไดด้ าเนนิการจัดทั้งหมด 27 
โครงการ คิดเป็นความส าเร็จของโครงการจัด
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ร้อยละ 84.37 
(เอกสารหมายเลข  1.6-5-1) 

1.6-5-1  ผลประเมิน
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสติ 
 

 6. น าผลการประเมิน
ไปปรบัปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
นิสิต 

    มีการประชุมคณะกรรมการฝุายพฒันานิสติ 
โดยคณะกรรมการฝุายพฒันานสิิต และสโมสร
นิสิตเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมินแผนและโครงการกิจกรรมการพัฒนา
นิสิต และไดน้ าผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แผนพัฒนานิสิต  (เอกสารหมายเลข  1.6-6-1) 

1.6-6-1  รายงานการ
ประชุมพิจารณา
สรุปผลการด าเนนิงาน
ตามแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานสิิต 
1.6-6-2  เอกสาร
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมพัฒนานสิิต 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

1.6 6  ข้อ  6  ข้อ 5.00   
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ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่  1 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.21 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.50 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.14 

1.4 จ านวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 0.00 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 5.00 
1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  1 2.81 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง/แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

   1.  วิทยาลัยฯ  ส่งเสริมให้มี  COPAG Space, COPAG 
Creative, COPAG Tutor ,COPAG Special  Lectures  
Series ,COPAG  Seminar Series, COPAG  Stars  เพื่อ
ท าให้วิทยาลยัฯ มีบรรยากาศทางวิชาการ 
   2.  วิทยาลัยฯ ยังได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มี
ความรู้เพิ่มประสบการณ์จากการเรียนในห้องเรียนซึ่ง
นับวา่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตในการเข้าสู่ต าแหน่งงานต่างๆ  
ด้วย 
   3.  ในปีงบประมาณ  2557-2558  วิทยาลัยฯ  ได้
ส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์การขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวชิาการ  จ านวน  7  คน 
 

   ควรมีงบประมาณเพิ่มข้ึนในสว่นนี้  โดยเฉพาะ
งบประมาณในส่วนทีน่ิสิตไปแข่งขันต่างๆ ภายนอก
มหาวิทยาลยั  เพื่อเป็นการเพิ่มก าลังฝจให้นสิิต 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   ส่งเสริมให้คณาจารย์ไดน้ าความรู้จากงานวิจัยมา
พัฒนาการเรียนการสอน 
 

- 
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องค์ประกอบที ่ 2  การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการ

ด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1. มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

   1)  มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ทุน
สนับสนนุทุนอุดหนนุโครงการวจิัยในเว็บไซต์
ของวิทยาลัยฯ  
http://copag.msu.ac.th/th/index.php?B
L=researchs/researchs และบันทึก
ข้อความแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบโดยทั่ว
กันหรือแจ้งเวียนผ่านทาง E-mail ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยั (เอกสาร
หมายเลข  2.1-1-1) 
  2)  มีการจัดท าระบบฐานข้อมลูและ
สารสนเทศ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ผ่านทางเวบ็ไซต์  
http://copag.msu.ac.th/th/index.php?B
L=aboutcopag/abstract ส าหรับข้อมลู
ข่าวสารดา้นงานวจิัยของวิทยาลยัและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   (เอกสารหมายเลข  
2.1-1-2) 
  3)  มีการรวบรวมบทคัดย่อของคณาจารย์
และนักวิจัยวทิยาลัยการเมืองการปกครอง 

2.1-1-1  Print Out 
เว็ปไซต์ของวิทยาลัยฯ 
และ E-mail ที่เผยแพร่
เวียนประชาสัมพนัธ์ทนุ 
 
 
 
 
 
2.1-1-2   Print Out 
เว็บไซต์ของวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
2.1-1-3   Print Out 
เว็บไซต์ของวิทยาลัย 
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น าไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 
http://www.copag.msu.ac.th/copag/in
dex.php?BL=morenews&newtype=3  
(เอกสารหมายเลข  2.1-1-3) 
  4)  วิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ในมิติเชิงนโยบาย (เอกสาร
หมายเลข  2.1-1-4) ดังนี ้
    -  วิจัยเร่ือง “เส้นทางการค้าแห่งใหม่
ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาวเพื่อรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน  :  กรณีศึกษาด่านศุลกากรคลองลึก 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
หน่วยงานที่น าไปใชป้ระโยชน์ คอื ด่าน
ศุลกากรอรัญประเทศ ปีที่ใช้ประโยชน์ 2557 
(อาจารย์สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย) 
     -  วิจัยเร่ือง “เส้นทางการค้าแห่งใหม่
ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาวเพื่อรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียน : กรณีศึกษาสะพานมิตรภาพไทย-
ลาวแห่งที่ 5 (บงึกาฬ-บอลิค าไซ)” หน่วยงาน
ที่น าไปใชป้ระโยชน์ คือ หอการค้าจังหวัดบึง
กาฬ ปีที่ใชป้ระโยชน์ 2557 (อาจารย์สุจิตร
ตรา ฤทธิ์สกุลชยั) 
     -  วิจัยเร่ือง “การจัดการการท่องเที่ยว
ท้องถิ่น : กรณีศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว
บ้านซะซอม อ าเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี หนว่ยงานทีน่ าไปใช้ประโยชน์ 
คือ กลุ่มซะซอมโฮมสเตย์ จังหวดั
อุบลราชธานี ปีที่ใชป้ระโยชน์ 2557 (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ ส่งกลิ่น) 
     -  วิจัยเร่ือง “การปรับตัวของครัวเรือน
ภาคเกษตรในพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก : 

 
 
 
 
2.1-1-4  ผลงานวิจัยที่
น าไปใชป้ระโยชน์ในมิติ
เชิงนโยบาย จ านวน 4 
เร่ือง 
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 ประเมิน
ตนเอง 
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กรณีศึกษาต าบลยางท่าแจ้ง อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม” หน่วยงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ คือ ศาลากลางจังหวดัมหาสารคาม 
ปีที่ใช้ประโยชน์  2557  (อาจารย์กันตา       
วิลาชยั) 
   5)  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มีส่วน
งานทีดู่แลและรบัผิดชอบด าเนนิงานใน
ภาพรวมของภารกิจด้านการวิจยั คือ ฝุายวิจัย  
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายวิจัย โดย
มีการมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการเพื่อ
ก ากับดูแลการก าหนดนโยบาย  แนวปฏิบัติ 
ตลอดจนกลไกในการให้ทุนอุดหนุนและ
ส่งเสริมโครงการวิจัยของวิทยาลัยฯ และมี
การสนับสนนุและส่งเสริมคณาจารย์และ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ ด าเนินโครงการ วิจัย
เพื่อพัฒนาและบูรณาการกับการเรียนการ
สอนในสาขาที่เปิดการเรียนการสอนใน
วิทยาลัยฯ และวิจยัสถาบัน  โดยจัดท าเปน็
หลักเกณฑ์การพิจารณาและเปดิรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจยั
จากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการเมือง
การปกครอง  ประจ าปงีบประมาณ 2558  
(เอกสารหมายเลข  2.1-1-5) 

 
 
 
 
 
2.1-1-5   ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการฝุายวิจัย 
และประกาศหลักเกณฑ์
การพิจารณาและเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับทุนอุดหนุน
งานวิจยัจากงบประมาณ
รายได้ของวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

 2.  สนบัสนุนพนัธกิจด้าน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเดน็
ต่อไปนี ้
  -  ห้องปฏิบัติการหรือ
ห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ หรือหน่วย
วิจัย  หรือศูนย์เครื่องมือ  
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา

   วิทยาลัยฯ มีการสนบัสนุนการวิจัยดังนี้ 
    1)  มีหน่วยปฏิบัติการวิจัย  (Research  
Unit)  “หน่วยวิจัยอาเซียนและการเมือง
ท้องถิ่นอีสาน  (ASEAN and  Local Politics 
Research Center)”  และค าสัง่ตั้งแต่ง
คณะกรรมการศูนย์วิจัยการเมืองท้องถิ่นและ
อาเซียน  เพื่อจัดกิจกรรมและรวบรวมผลงาน
การวิจัยเก่ียวกับอาเซียนและการเมืองอีสาน  
(เอกสารหมายเลข  2.1-2-1) 

2.1-2-1  ภาพหน่วย
ปฏิบัติการวิจัย 
(Research Unit) 
“หน่วยวิจัยอาเซียน
และการเมืองท้องถ่ิน
อีสาน” และค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์วิจัยการเมือง
ท้องถิ่นและอาเซียน 
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 ประเมิน
ตนเอง 
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และสนบัสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์
  -  ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนบัสนุน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
  -  สิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการ
วิจัยหรือการผลิต
งานสรางสรรค์  เช่น  
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
  -  กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ  
(visiting  professor) 

    2)  มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนนุการวิจัยฯ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและ
สืบค้นข้อมูลวิจัย  (เอกสารหมายเลข  2.1-
2-2) 
    3)  มีกิจกรรมประชุมวิชาการที่ส่งเสริมให้
มีการเผยแพร่งานวิจัยฯ  เช่น  
      -  โครงการ The 3rd International 
Conference on ASEAN Connectivity 
“Current Issues and Future Prospects 
towards ASEAN Community” จัดประชุม
วิชาการ  การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
(เอกสารหมายเลข  2.1-2-3)   
 
 

 
      -  โครงการประชุมวิชาการ 
“มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย  คร้ังที่  10 
(MSU  to  World  Class)”  (เอกสาร
หมายเลข  2.1-2-4) 
 

 
   4)  วิทยาลัยมีระบบรักษาความปลอดภัย
โดยการติดกล้องวงจรปิดรอบอาคารวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง  และในห้อง  
(Research  Unit)  (เอกสารหมายเลข  2.1-
2-5)  เพื่อปูองกันการสูญหายของเอกสาร 
 

2.1-2-2 ภาพประกอบ 
ห้องสมุดวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง 
 
2.1-2-3  สรุปโครงการ  
The 3rdInternational 
Conference  on 
ASEAN Connectivity 

“Current Issues and 
Future Prospects 
towards ASEAN 

Community” วันที่ 
17  พฤศจิกายน 2557 
ณ  วิทยาลยัการเมือง
การปกครอง 
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
2.1-2-4 ภาพประกอบ
โครงการประชุม
วิชาการ “มหาวิทยาลัย
มหาสารคามวิจัย  คร้ัง

ที่ 10 (MSU to World 

Class)” 
2.1-2-5 ภาพประกอบ 
การติดกล้องวงจรปิด
รอบอาคารวิทยาลยั
การเมืองการปกครอง 
และห้องหน่วยวิจัย 
(Research  Unit) 

 3.  จัดสรรงบประมาณ
เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน

   1)  จัดสรรงบประมาณรายไดข้องวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง ประจ าปงีบประมาณ 

2.1-3-1  ประกาศผล
การพิจารณา
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สร้างสรรค ์ 2558 ส าหรับบุคลากร  (เอกสารหมายเลข  
2.1-3-1) 
   2)  จัดสรรงบประมาณอุดหนนุการวิจัย
ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย  เพื่อวิทยานพินธ์
และการศึกษาค้นควา้อิสระของนิสิตระดบั
ปริญญาโท จากงบประมาณรายได้ของ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจ าปี
งบประมาณ 2558  (เอกสารหมายเลข  2.1-
3-2) 
 
 
   3)  มีการประชุมคณะกรรมการฝุายวิจยัใน
เพื่อพิจารณาคัดสรรโครงการวิจยั จาก
งบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ  
(เอกสารหมายเลข  2.1-3-3) 
  4)  มีการจัดท าระบบฐานข้อมลูและ
สารสนเทศ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ผ่านทางเวบ็ไซต์ 
http://www.copag.msu.ac.th/copag/in
dex.php?BL=morenews&newtype=3 
 ส าหรับข้อมูลข่าวสารด้านงานวจิัยของ
วิทยาลัยฯและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (เอกสาร
หมายเลข  2.1-3-4) 

ทุนอุดหนุนงานวจิัย 
งบประมาณปี  2558 
2.1-3-2  ข้อมูลจ านวน
เงินสนบัสนุนงานวจิัย
และงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับจัดสรร 
ปีงบประมาณ 2558  
แยกเงินสนับสนนุ
งานวิจยัภายใน  และ
ภายนอกของอาจารย์
แต่ละคน 
2.1-3-3  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ฝุายวิจัยประจ าปี
งบประมาณ 1/2558 
2.1-3-4  Print Out 
เว็บไซต์ ของวิทยาลัยฯ  

 4. จัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวชิาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  1)  มีการให้ทุนสนบัสนุนโครงการวิจัย 
ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนสิติระดับบัณฑิต 
ศึกษา และก าหนดเงื่อนไขให้น าเสนอ
ผลงานวิจัยเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติ หรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติ
ในฐานที่มีคุณภาพ  (เอกสารหมายเลข  2.1-
4-1) 
 

2.1-4-1  สรุปข้อมูลผู้ที่
ได้รับจัดสรร
งบประมาณของคณะ
ในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการ
ประชุมวชิาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือ
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 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
   2)  มีการจัดท าวารสารการเมืองการ
ปกครอง เพื่อรองรับและให้การสนับสนนุการ
ตีพิมพ์เผย 
แพร่ผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
www.copag.msu.ac.th/ journal/ และ
ค าสั่งแต่งตัง้กองบรรณาธิการวารสารฯ 
(เอกสารหมายเลข  2.1-4-2) 
  3)  โครงการ The 3rd International 
Conference on ASEAN Connectivity 
“Current Issues and Future Prospects 
towards ASEAN Community” จัดประชุม
วิชาการ  และมีการตีพิมพ์ Proceeding เพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจัยจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  (เอกสารหมายเลข  2.1-4-
3  ถึง  2.1-4-4) 

นานาชาต ิ
2.1-4-2  Print Out 
เว็บไซต์วารสาร
การเมืองการปกครอง 
และค าสัง่แต่งตั้งกอง
บรรณาธิการวารสารฯ 
 
 

2.1-4-3  รายชื่อ Peer 
Reviewers, Chairs 
and Discussants ใน
การประชุมวชิาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 
2.1-4-4  รายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปี 2558 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย  มี
การสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 

   1)  มีทุนพัฒนาบุคลากรให้คณาจารย์ เพื่อ
สนับสนนุการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ
และการวิจัยในการประชุมวชิาการระดับชาติ
และนานาชาต ิ
     -  การเป็น  Keynote  Speaker      
  .                        ล                
The  Philippine  Society  for  Public  
Administration (PSPA) วันที่ 2 กรกฎาคม  
2558  (เอกสารหมายเลข  2.1-5-1) 
 
 
     -  เข้าร่วมงานประชุมวชิาการ 
Collaborating Urban Farming Network: 
To Promote Collective Gardens and 
Alternative Market as Theatres of 
Social Action.  Alternative Urban 

 
 
 
 
2.1-5-1  หนังสือขอ
อนุมัติเดินทางไป
ราชการเพื่อเข้าร่วม
โครงการสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ  ประจ าปี 
2558 
2.1-5-2  หนังสือขอ
อนุมัติไปราชการเพื่อ
เข้าร่วมน าเสนอผลงาน
การประชุมวชิาการ ณ 
Asia Research 
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 ประเมิน
ตนเอง 
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Spaces: Cities by and for the People. 
(27 - 28 April 2015) Asia Research 
Institute, National University of 
Singapore. ดร.ปิยะพงษ ์บุษบงก์  (เอกสาร
หมายเลข  2.1-5-2) 
     - เข้าร่วมงานประชุมวชิาการในงาน The 
NEAT Working Group Meeting on “East 
Asia Poverty Reduction” ในวันที่ 10 
กรกฎาคม 2558 ณ China Foreign Affairs 
University กรุงปักก่ิง ประเทศจีน ดร.ปิยะ
พงษ ์บุษบงก์  (เอกสารหมายเลข  2.1-5-3) 
 
 
 
 
 
     -  เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
ของ  Thai  Korean  Political  Science  
Conference            -27                 
     ะ       ล   (เอกสารหมายเลข  
2.1-5-4)  เพื่อเผยแพร่งานวชิาการและ
งานวิจยั 
     - การน าเสนอผลงาน “โครงการหมอล า
ธรรมาภิบาล ลูกอีสานสืบฮอยศิลป์” ภาคโปส
สเตอร์โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศลิปวัฒนธรรม
เนื่องในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม คร้ังที่ 11 ระหว่างวันที่ 20 – 
21 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณลานชัน้ 1 คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ (อาจารย์จิตรลดา ไชยะ)  
(เอกสารหมายเลข  2.1-5-5) 
 
     - การน าเสนอผลงาน “โรงเรียนชีววิถี

Institute, National 
University of 
Singapore. 
 
 
2.1-5-3  หนังสือขอ
อนุมัติไปราชการเพื่อ
เข้าร่วมงาน The 
NEAT Working 
Group Meeting on 
“East Asia Poverty 
Reduction” ในวันที่ 
10 กรกฎาคม 2558 ณ 
China Foreign 
Affairs University 
กรุงปักก่ิง ประเทศจีน 
2.1-5-4  หนังสือเชิญ
เป็น  Co-organizer       
(ที่  ศธ 0512.15/ 
01297  ลงวันที่  15  
พ.ค. 2558) 
 

2.1-5-5  Print Out 
บันทึกข้อความขอเชิญ
เข้าร่วมน าเสนอผลงาน
ภาคโปสสเตอร์ 
“โครงการหมอล าธรร
มาภิบาล ลูกอีสานสบื
ฮอยศิลป์” งานประชุม
วิชาการ มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม คร้ังที่ 11 
2.1-5-6  Print Out 
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 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

อีสาน เพื่อตลาดอาหารปลอดภยั สานสายใย
ครอบครัว” ภาคโปสสเตอร์โครงการหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชนเนื่องในงานประชุม
วิชาการ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม คร้ังที่ 11 
ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2558 ณ 
บริเวณลานชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
(อาจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชต)ิ  (เอกสาร
หมายเลข  2.1-5-6) 
 
 
 
   2)  วิทยาลัยฯสนบัสนุนให้คณาจารยไ์ด้
พัฒนาองค์ความรู้จากการเข้ารว่มงานวจิัย
จากหน่วยงานภายนอกองค์กร หรือเข้าร่วม
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเริ่มต้นการท าการวจิัย 
     - เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง “การวิจัย
กฎหมายทางสังคมศาสตร์” ในระหว่างวันที่ 
15 – 17 กรกฎาคม 2558 ณ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (อาจารยโ์ศภิต ชีวะ
พานชิย์)  (เอกสารหมายเลข  2.1-5-7) 
     - เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเร่ิมต้น
การท าวิจัยให้กับนักวิจัยรุน่ใหม่และรุ่นกลาง 
ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558 ณ 
โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน จังหวัดชลบุรี 
อาจารย์ปิยะธิดา โคกโพธิ์ และอาจารย์
จิตรลดา  ไชยะ (เอกสารหมายเลข 2.1-5-8) 
     - เข้าร่วมน าเสนอความกา้วหน้างานวิจัย 
เร่ือง สถานะทุนทางสังคมทีส่ะท้อนความเป็น
อีสานในชุมชนเมือง และบทบาทในการเสริม
เมืองที่เอกลักษณ์และยั่งยืน : กรณีศึกษา

รายชื่อ SerP.003 
น าเสนอผลงาน 
“โรงเรียนชีววิถีอีสาน 
เพื่อตลาดอาหาร
ปลอดภัย สานสายใย
ครอบครัว” ภาคโปส
สเตอร์โครงการหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน
เนื่องในงานประชุม
วิชาการ มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม คร้ังที่ 11  
 
 
 
 
 
2.1-5-7  แบบรายงาน
การเข้าร่วมอบรมใน
หัวข้อเรื่อง “การวิจัย
กฎหมายทาง
สังคมศาสตร์” 
2.1-5-8  ค าสั่งไป
ราชการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย ณ 
โรงแรมเฮอริเทจ บาง
แสน จังหวัดชลบุร ี
 
 
2.1-5-9  หนังสือเชิญ
น าเสนอความก้าวหนา้
งานวิจยั โดยแผนงาน
นโยบายสาธารณะเพื่อ
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 ประเมิน
ตนเอง 
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ชุมชนเมืองเก่าในอีสานกลาง ในวันที่ 8 
พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 
โรงแรมรามากาเด้นท์ กรุงเทพฯ ดร.ปิยะพงษ ์
บุษบงก์  (เอกสารหมายเลข  2.1-5-9) 
     - เข้าร่วมเป็นนักวิจัยหลักในโครงการ
ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารที่ดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จากส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.)  
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศุทธิกานต์ มีจั่น  (เอกสาร
หมายเลข  2.1-5-10) 
 
 
 
 
 
   4)   มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่
ความรู้ด้านจรรยาบรรณนักวิจัยในเว็บไซต์
ของวิทยาลัยฯ
http://www.copag.msu.ac.th/copag/fil
es/pdfs/au/res.pdf ให้บุคลากรรับทราบ
โดยทั่วกันและปฏบิัติตามอยา่งเคร่งครัด  
(เอกสารหมายเลข  2.1-5-11) 

การพัฒนาอนาคตของ
เมือง (นพม.) เร่ือง 
“ทุนทางสังคมกับการ
พัฒนาเมือง” 
2.1-5-10  หนังสือขอ
เรียนเชิญเป็นนักวิจัย
หลักในโครงการว่าจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการบริหารที่
ดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 จากส านัก 
งานคณะกรรม การการ
กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สกถ.)  
ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี
2.1-5-11  Print Out 
ประกาศจรรยาบรรณ
ของนักวิจัย 

 6. มีระบบและกลไกเพื่อ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนนิการ
ตามระบบที่ก าหนด 

   1)  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีระบบ
ช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยทีม่ีการน าไปใช้
ประโยชน์  FLOW  CHART (เอกสาร
หมายเลข  2.1-6-1) 
 
   2)  ประกาศกองทุนสง่เสริมและพัฒนา
งานวิจยั เร่ือง หลักเกณฑ์การจ่าย

2.1-6-1  FLOW 
CHART  ระบบช่วย
คุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจยัที่มีการน าไปใช้
ประโยชน ์
2.1-6-2  ประกาศ 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การ
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 ประเมิน
ตนเอง 
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ค่าตอบแทนผลงานทีไ่ด้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่สากล ประจ าปีงบประมาณ 
2553  (เอกสารหมายเลข  2.1-6-2) 

จ่ายค่าตอบแทนผลงาน
ที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรและอนุสิทธิ 
บัตร เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลยัสู่สากล
ประจ าปีงบประมาณ  
2553 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

2.1 5  ข้อ  5  ข้อ 4.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

40 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :   ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :โดยการแปลงจ านวนเงนิต่ออาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 

ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มีจ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5  = 25,000 บาท
ขึ้นไปต่อคน 

ในปีงบประมาณ  2558  วิทยาลัยฯ  มีอาจารย์และนักวิจัยประจ าคณะที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 26 คน 
(เอกสารหมายเลข  2.2-1)  โดยจ าแนกเป็นอาจารย์ประจ าคณะที่ปฏิบัติงานจริง  จ านวน  26  คน นักวิจัย
ประจ าคณะที่ปฏิบัติงานจริง  จ านวน - คน และมีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  รวม
ทั้งสิ้น  2,382,510  บาท  (เอกสารหมายเลข  2.1-6-1)  จ าแนกเป็นจ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ  จากภายใน  
จ านวน 1,450,000 บาท จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน  932,510  บาท 
สัดส่วนจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์
และนักวิจัยประจ าคณะ เท่ากับ 91,635: 1 แปลงสัดส่วนจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็น
คะแนน เท่ากับ 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อ รายการข้อมูล 
จ านวน 

(คน/บาท/สัดส่วน) 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ปฏิบัติงานจริง 26 
2 จ านวนนักวิจัยประจ าคณะที่ปฏิบัติงานจริง - 

3 รวมอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  (ข้อ1)+(ข้อ2) 26 
4 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย 

(ข้อ4.1)+(ข้อ4.2) 
1,370,000 

4.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสร้างสรรค์ภายในคณะ 1,370,000 

4.2 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกคณะภายใน
มหาวิทยาลัย 

80,000 

5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัย 932,510 
6 รวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสร้างสรรค์  ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย (ข้อ4)+(ข้อ5) 
2,382,510 

7 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอก
สถาบัน  ต่อ  อาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  (ข้อ6)/(ข้อ3) 

91,635 



 

 

41 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 ข้อ รายการข้อมูล 
จ านวน 

(คน/บาท/สัดส่วน) 

8 คะแนนที่ได้   
(จ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 7x5) ÷ จ านวนเงินฯ  ที่ก าหนดให้ 
เป็นคะแนนเต็ม 5) 

5.00 

 
รายการหลักฐาน 
  2.2-1  หลักฐานชุดเดียวกับ  เอกสารหมายเลข 1.2-1  (ตารางบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง  มหาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ปีการศึกษา  2557) 
  2.2-2  ข้ อมู ล จ า น ว น เ งิ น สนั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย แล ะ ง านส ร้ า ง ส ร รค์ ที่ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร   
ปีงบประมาณ 2558  แยกเงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน  และภายนอกของอาจารย์แต่ละคน 
  2.2-3  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย งบประมาณปี 2558 
  2.2-4  สัญญาการรับทุนภายในและภายนอก จ านวน 22 โครงการวิจัย 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

2.2 
25,000 

บาทต่อคน 
 

91,635 
บาทต่อคน 

5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

42 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 
 

ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลลัพธ ์
 

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจ านวนเงินต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเปน็คะแนนระหว่าง 0-5 
 

ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร้อยละของ

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม  5  = ร้อย
ละ 20 ขึ้นไป  

ในปีการศึกษา  2557  คณะมีอาจารย์และนักวิจัยประจ าคณะรวมทั้งสิ้น  35 คน  (เอกสารหมายเลข  
2.3-1) โดยจ าแนกเป็นอาจารย์ประจ าคณะทีป่ฏิบัตงิานจริง  จ านวน  26  คน  อาจารย์ประจ าคณะที่ลาศึกษาต่อ  
จ านวน  9  คน  นักวิจัยประจ าคณะที่ปฏิบัติงานจริง  จ านวน - คน  นักวิจัยประจ าคณะที่ลาศึกษาต่อ  จ านวน - 
คน  และมีผลงานทางวิชาการจ านวนทั้งสิ้น  20  เรื่อง  (เอกสารหมายเลข  2.3-2  ถึง  2.3-3)  ผลรวมถ่วง
น้ าหนักของผลงานวิชาการ เท่ากับ 9.80  คิดเป็นร้อยละ  28.00  ค่าคะแนนที่ได้  เท่ากับ  5.00  คะแนน  โดย
รายมีละเอียด  ดังนี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน  

(เรื่อง/ชิ้น) 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

1. จ านวนผลงานทางวชิาการ 
0.20 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดบัชาต ิ
3 0.6 

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือใน
วารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันที่ออกประกาศ 

7 2.8 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร - - 

0.60 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

8 4.8 



 

 

43 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน  

(เรื่อง/ชิ้น) 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 
0.80 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ใน

วารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ ให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่  ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

2 1.6 

1.00 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- - 

- ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร  - - 
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้ับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

- - 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ  - - 

- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน  

- - 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว  

- - 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

- - 

2. จ านวนผลงานสร้างสรรค ์
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
- - 

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 

0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 



 

 

44 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 
จ านวน
ผลงาน  

(เรื่อง/ชิ้น) 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
- - 

1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาต ิ

- - 

รวม 20 9.8 

(1) จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ปฏิบัติงานจริง (คน) 26 
(2) จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ลาศึกษาต่อ  (คน) 9 

(3) จ านวนนักวิจัยประจ าคณะที่ปฏิบัติงานจริง  (คน) - 
(4) จ านวนนักวิจัยประจ าคณะที่ลาศึกษาต่อ  (คน) - 

(5) จ านวนอาจารยแ์ละนักวิจัยประจ าคณะทั้งหมด  (1)+(2)+(3)+(4) 35  คน 
(6) ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ประจ าคณะ (ผลรวมถ่วงน้ าหนกัx100) ÷ (5) 

ร้อยละ 28.00 

คะแนนที่ได้  ((6)X5)÷ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักฯที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 5.00 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
  2.3-1  หลักฐานชุดเดียวกับ  เอกสารหมายเลข 1.2.1  (ตารางบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง  มหาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ปีการศึกษา  2557) 
  2.3-2  ตารางสรุปรายชื่ออาจารย์เจ้าของผลงานที่ระบุรายชื่อผลงาน  ปีที่พิมพ์  แหล่งที่พิมพ์  
จ าแนกตามระดับคุณภาพการตีพิมพ์   
  2.3-3  รายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
   1. เรื่อง นโยบายสาธารณะแนวการตีความ วารสารการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มีนาคม - สิงหาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ ส่งกลิ่น 
   2.  เร่ือง สมาคมทางสังคมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง : แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตย
ในประเทศไทย? วารสารการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มีนาคม - สิงหาคม 
2557 ดร.สัญญารัตน์ มีสุวรรณ 
   3.  เรื่อง การซื้อเสียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดหมาสารคาม วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2557 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศุทธิกานต์ มีจั่น 
 
 

http://www.copag.msu.ac.th/journal/filesjournal/n4-2/12.pdf
http://www.copag.msu.ac.th/journal/filesjournal/n4-2/12.pdf
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   4.  เรื่อง แนวทางการในการจัดการอุทกภัย: กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี  วารสารสถาบัน
พระปกเกล้า ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 อาจารย์สุนทรชัย ชอบยศ 
   5.  เร่ือง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: พัฒนาการและการจัดโครงสร้างการปกครอง
ท้องถิ่น รัฐสภาสาร ปีที่ 62 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธิกานต์ มีจั่น 
   6.  เรื่อง Ethanol Industries and Changes in the Politics and Production of 
Sugarcane Farming in the Isan Region (2012 - 2013) The 3rd International Conference 'Language, 
Society, and Culture in Asian Contexts' (LSCAC 2014) on Asian Dynamics: Prospects and 
Challenges July 10 - 11, 2014 at Mahasarakham University, Thailand. ดร.ณัฐกานต์ อัครพงษ์พิศักดิ์ 
   7.  เรื่อง From Enviromental Problems in Malacca Strait Malaysia Indonesia and 
Singapore The 3rd International Conference 'Language, Society, and Culture in Asian Contexts' 
(LSCAC 2014) on Asian Dynamics: Prospects and Challenges July 10 - 11, 2014 at Mahasarakham 
University, Thailand. อาจารย์สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย 
   8.  เรื่อง ผลจากการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกต่อการจัดการพื้นที่
การค้าชายแดนจังหวัดมุกดาหาร การประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10" ระหว่างวันที่ 
11 - 12 กันยายน 2557 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรวุฒิ จ าลองนาค 
   9.  เร่ือง การพัฒนารูปแบบการปูองกันยาเสพติดโดยประชาชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านฮ่อง
ฮี ต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้ง
ที่ 10" ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อาจารย์คะนอง พิลุน 
   10. เรื่อง เส้นทางการค้าแห่งใหม่ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อ
รองรบัการเปิดประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิค าไซ) การประชุม
ทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10" ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 ณ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย 
   11. เรื่อง Understanding Public Sphere and Attitudes towards Public Services: 
Perceptions from Selected Rural Philippine and Thai Residents (16) Eropa Hanoi Conference 
2014 Public Administration and Governance in the Context of Regional and Global Integration 
19-24 October 2014 National Convention Center, Hanoi, Vietnam รองศาสตราจารยส์ีดา สอนศร,ี 
Maria Faina Diola 
   12. เรื่อง Readiness for Special Economic Zones: A Case Study of Study of 
Mudahan Province. The 3rd International Conference on ASEAN Connectivity: Current Issues 
and Future Prospects towards ASEAN Community. November 17, 2014 at COPAG in 
Mahasarakham University, Thailand ตีพิพ์ Proceeding January 2015 อาจารย์ปิยธิดา โคกโพธิ์. 
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   13. เรื่อง Facilitating a Labour Migration for a Regional Integration: Case of 
Thailand.  The 3rd International Conference on ASEAN Connectivity: Current Issues and Future 
Prospects towards ASEAN Community. November 17, 2014 at COPAG in Mahasarakham 
University, Thailand ตีพิพ ์Proceeding January 2015 อาจารย์โศภิต ชีวะพานิชย์. 
   14. เรื่อง การเมืองในชีวิตประจ าวันของครัวเรือนอีสานภายใตบ้ริบทของการปลูกอ้อยในฐานะ
พืชพลังงาน วารสารสังคมลุ่มน้ าโขง ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557 ดร.ณัฐกานต ์อัครพงษ์พิศักดิ์ 
   15. เรื่อง ความจ าเป็นและปัญหาของการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศ
ไทย วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 (สถาบนับัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์) อาจารย์สนุทรชัย ชอบยศ 
   16. เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวท้องถ่ิน: กรณีศึกษาการจัดการท่องเที่ยวบ้านซะซอม อ าเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วารสารการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
ประจ าเดือนกันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ สง่กลิ่น 
   17. เรื่อง นักการเมืองถิ่นจันทบรุี: เครือข่ายอ านาจการเมืองในท้องถิ่น วารสารการเมืองการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ าเดอืนกันยายน 2557 - กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์
คะนอง พิลุน 
   18. เรื่อง Collaborating Urban Farming Network: To Promote Collective Gardens 
and Alternative Market as Theatres of Social Action.  Alternative Urban Spaces: Cities by and for 
the People. (27 - 28 April 2015) Asia Research Institute, National University of Singapore. ดร.ปิยะ
พงษ ์บุษบงก ์
   19. เรื่อง บทเสนอปรับทิศทางการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นหลังการรัฐประหาร 
2557 วารสารสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (การกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น) ปีที่ 11 ฉบับ
ที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย. 
   20. เรื่อง นโยบายและการบริหารจัดการท้องถิ่นฐานของทุนทางสังคม: ทางเลือกการพัฒนา
ท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (การกระจายอ านาจและการปกครองส่วน
ท้องถิ่น) ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์ และอาจารย์สุนทรชัย ชอบยศ 
 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

2.3 ร้อยละ  20  ร้อยละ  28 5.00 
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ผลการประเมินตนเองรายตัวบง่ชี้ขององค์ประกอบที่  2 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 
2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรืองานสรา้งสรรค์ 4.00 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 
2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  2 4.67 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง/แนวทางเสริม  และจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  องค์ประกอบที่  2 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

   1.  วิทยาลัยฯ มีงบประมาณเงินรายได้เป็นทุนอุดหนุน
และส่งเสริมโครงการวิจยัเป็นจ านวนมากและพอเพียงแก่
บุคลากรวิทยาลัยฯ 
   2.  วิทยาลัยฯ มีการผลักดันและสนับสนุนให้คณาจารย์
ขอทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มข้ึน 
   3.  วิทยาลัยฯ สนับสนนุคณาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนนุและนิสิตระดับปริญญาโทในการให้ทุนวิจัย และ
ผลักดันให้มีการน าเสนอบทความวิจัยงานประชุมวิชาการ 
ทั้งวิทยาลัยฯหรือมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเป็นประจ า 
   4.  วิทยาลัยฯ มี “วารสารการเมืองการปกครอง” ซึ่งอยู่
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 เพื่อรองรับให้คณาจารย์, 
บุคลากรสายสนับสนุนและนิสิตระดับปริญญาโทได้ตีพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจัย 

   การผลักดันให้คณาจารย์เดินทางไปน าเสนอ
บทความวิจยัสู่งานประชุมวชิาการระดับสากลเพิ่มข้ึน 
เพื่อเพิ่มประสบการณ์และได้ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งวิทยาลัย
การเมืองฯ ยังมีข้อจ ากัดในหลายๆ  ด้าน  และน ามา
เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   ควรสนับสนุนและผลักดันให้คณาจารย์ตีพิมพ์
บทความวิจัยในฐานที่มี Impact Factor ที่ได้ค่าถ่วง
น้ าหนักสูงขึ้น และการตีพิมพ์บทความวิจัยในฐาน
สากลที่ค่าน้ าหนักสูงนั้น คณาจารย์ยังไม่มี
ประสบการณ์เข้าเสนอบทความในฐานดังกล่าว 
 
 

   ควรมีการน าผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและเกิดประโยชน์
แก่ภายนอกมากข้ึน 
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องค์ประกอบที ่ 3  การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม     
 การบริการวิชาการของวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ด าเนินการ  1) ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย  
คือ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  2)  ด าเนินการตามนโยบายของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ   
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ 

มีการด าเนินการ 
6 ขอ 

 
(1)  ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง(การบริการวิชาการตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โครงการหนึ่งหลักสตูรหนึ่งชุมชน) 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1. จัดท าแผนการ
บริการวิชาการประจ าปี
ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดบั
แผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม
และเสนอ
คณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

   การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการของ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานดา้นบริการวิชาการ  
คณะกรรมการด าเนินงานหนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน  มีคณบดีวิทยาลยัฯ เป็นผู้ก ากับ/ติดตาม
การด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 3.1-1-
1(1)) 
   โดยคณะกรรมการฯ  ดังกล่าวได้ด าเนนิการ
จัดท าแผนการบริการวชิาการประจ าปี โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
ชุมชน และองค์กรต่างๆ ที่มีความร่วมมือทาง
วิชาการกับวทิยาลัยฯ (เอกสารหมายเลข 3.1-
1-2(1)) 
   การจัดท าแผนบริการวชิาการ คณะกรรมการ
ด าเนินงานได้ร่างแผน ก าหนดตวัชี้วัด
ความส าเร็จของแผน และโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม เสนอต่อคณะกรรมการ

3.1-1-1(1)  ค าสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการ  และ  
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรม 
การด าเนินงานหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน 
 
3.1-1-2(1)  แผนการ
บริการวิชาการ 
การเมืองการปกครอง 
ประจ าปี งบประมาณ 
2558 
 
3.1-1-3(1)  ผลการ
ส ารวจความต้องการรับ
การบริการโครงการ
หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
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ประจ าคณะพิจารณาเพื่อให้ได้แผนที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม (เอกสารหมายเลข 
3.1-1-3(1)  ถึง  3.1-1-4(1)) 
   โดยคณะกรรมการบริการวิชาการได้ก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน  โดยต้องมีการ
ด าเนินงานตามแผนไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
โครงการที่ระบไุว้ในแผนและไดก้ าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการไว้ดงันี้ 
    1.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80 
    2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  3.51 
 
 
 
   เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและ
อนุมัติแผน  คณะกรรมการบริการวิชาการได้
ด าเนินการจัดโครงการการให้เป็นไปตาม
แผนงานกิจกรรมที่ตั้งไว้ (เอกสารหมายเลข 
3.1-1-5(1)) 

ชุมชน โรงเรียนชีววิถี
อีสาน เพื่อตลาดอาหาร
ปลอดภัยสานสายใย
ครอบครัว 
3.1-1-4(1)  หนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ให้

วิทยาลัยการเ  ืองการ
ปกครองไปบริการ
วิชาการโครงการ
วิชาการโครงการหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน 
โรงเรียนชีววิถีอีสาน 
เพื่อตลาดอาหาร
ปลอดภัยสานสายใย
ครอบครัว 
3.1-1-5(1)  รายงาน
การประชุมคณะกรรม 
การประจ าวทิยาลัย
การเมืองการปกครอง 

 2. โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมตาม
แผน  มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานิสติ  ชุมชน  
หรือสังคม 

   คณะกรรมบริการวิชาการและคณะกรรมการ
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนได้ก าหนดแผนการใช้
ประโยชน์ของโครงการบริการวชิาการเพื่อ
ก่อให้เกิดการน าไปใชป้ระโยชนท์ั้งในชุมชน 
พัฒนาการเรียนการสอน  และเกิดหัวข้อวิจัยที่
เกิดจากการบริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 
3.1-2-1(1)) เชน่   
     วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้
ด าเนินการจัดโครงการบริการวชิาการ โครงการ
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  ภายใต้ชื่อโครงการ “โรงเรียนชีว
วิถีอีสาน เพื่อตลาดอาหารปลอดภัย  สาน

3.1-2-1(1)  แผนการ
ใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 
3.1-2-2(1)  รายงาน
ผลการด าเนนิงาน
โครงการหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน โรงเรียนชีว
วิถีอีสาน เพื่อตลาด
อาหารปลอดภัยสาน
สายใยครอบครัว 
3.1-2-3(1)  เอกสาร
คู่มือถอดบทเรียนและ
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สายใยครอบครัว” ณ บ้านบ่อแก บ่อทอง  ต.
เลิงแฝก  อ.กุดรัง  จ.มหาสารคาม โดยหลังจาก
ได้ด าเนนิโครงการตามแผนก่อให้เกดการน าผล
ไปใชป้ระโยชน์ดงันี้ 
     1.  เกิดตลาดอาหารปลอดภัยสานสายใย
ครอบครัวเป็นพื้นที่ค้าขายแลกเปลี่ยนผลผลิต
จากโครงการได้เข้าไปสง่เสริมการปลูกพืช
ปลอดภัย อาหารพื้นบ้านและเปน็แหล่ง
แลกเปลี่ยนวิถีชุมชนในด้านการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยเช่นการประกอบอาการ การจักสาร  
(เอกสารหมายเลข 3.1-2-2(1)) 
     2.  เกิดพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ซึ่งขยายผลจาก
โรงเรียนชีววิถีอีสานเพื่อความมัน่คงอย่างยั่งยืน 
คือ ศาลากกบก ซึ่งเป็นศนูย์เรียนรู้ที่ขยายผลมา
โครงการในปี2557 อันเป็นพื้นทีเ่รียนรู้ชุมชน
เป็นแหล่งเพราะปลูกกลางของชมุชนและเป็น
แหล่งเรียนรู้ไปด้วย (เอกสารหมายเลข 3.1-2-
2(1)) 
     3.  เกิดเป็นเอกสารคู่มือถอดบทเรียนและ
ประสบการณ์จากโรงเรียนชีววิถอีีสานสู่ตลาด
อาหารปลอดภัย สานสายในครอบครัว  (จาก
โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปี 2557-
2558)  (เอกสารหมายเลข  3.1-2-3(1)) 
     4.  เกิดข้อเสนอวิจัยโครงการวิจัย การ
พัฒนานโยบายและกลไกเพื่อส่งเสริมสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลต้นแบบ  โดยงบอุดหนุนจาก
วิทยาลัยฯ  ประจ าปี  2558  ในการที่กระบวน 
การวิจัยสอดรับกับกระบวนการชุมชนและการ
สานสายใยครอบครัว  (เอกสารหมายเลข  
3.1-2-3(1)) 
     5.  เกิดการน าผลิตภัณฑ์พชือาหาร
ปลอดภัยมาจัดเปน็กระเช้าอาหารปลอดภัยส่ง

ประสบการณ์จาก
โรงเรียนชีววิถีอีสานสู่
ตลาดอาหารปลอดภัย 
สานสายในครอบครัว
(จากโครงการหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน  
ปี 2557-2558) 
3.1-2-4 (1)  ข้อเสนอ
วิจัยโครงการวิจัย การ
พัฒนานโยบายและ
กลไกเพื่อส่งเสริมสภา
เด็กและเยาวชนต าบล
ต้นแบบ 
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เข้าประกวดโครงการ 150 ปี ของดีเมือง
มหาสารคามในหมวดผลิตภัณฑช์ุมชนดีเด่น 
เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ของอาหารพื้นถิ่น ที่สะ
ท้องความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย 
และวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน อันถือได้ว่า
เป็นวัฒนธรรมเชิงสะท้อนวิถีชีวติของประชาชน
ในชุมชน  (เอกสารหมายเลข 3.1-2-2(1)) 
     6.  เกิดการผลักดันเชิงนโยบายในระดับ
ต าบลให้เกิดพื้นที่พชืผักปลอดภัยของ ต.เลิง
แฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม  (เอกสาร
หมายเลข 3.1-2-2(1)) 

 3. โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ  
1  อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบ
ให้เปล่า 

   วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ด าเนินการ
ให้บริการวิชาการแบบไม่หวังผลเชิงธุรกิจให้กับ
สังคมและชุมชนุที่หลากหลายรูปแบบทั้งการให้
ความรู้เกี่ยวกับชุมชนในด้านตา่งๆ  ทั้งด้านสทิธิ
หน้าที่ของชุมชน และด้านวิถีการด าเนินชวีิต
ของชุมชน  เชน่ 
     โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน 
“โรงเรียนชีววิถีอีสาน  เพื่อตลาดอาหาร
ปลอดภัย  สานสายใยครอบครัว” (เอกสาร
หมายเลข 3.1-3-1(1))  ที่ไดบ้ริการวิชากร
ให้กับชุมชนและภาคีเครือข่าย ในทุกมิติทั้งการ
ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ โดยมีวตัถุประสงค์ดังนี้ 
      1.  เพื่อให้โรงเรียนชีววิถีอีสานเพื่อความ
มั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนเปน็พื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรุ้และสร้างองคค์วามรู้เพื่อ
สาธารณะประโยชน์ในเชิงทฤษฎีและขยายผล
ไปสู่ครัวเรือนต้นแบบมากยิ่งขึ้น 
     2.  เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดตลาดอาหาร
ปลอดภัยต้นแบบในระดับต าบลโดยครัวเรือน
ต้นแบบร่วมกับภาคีเครือข่ายอันถือเป็นแหล่ง
เรียนรู้และพื้นทีป่ฏิบัติจริงทางสงัคมเพื่อ

3.1-3-1(1)  รายงาน
ผลการด าเนนิงาน
โครงการหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน โรงเรียนชีว
วิถีอีสาน เพื่อตลาด
อาหารปลอดภัยสาน
สายใยครอบครัว 
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สาธารณะประโยชน ์
     3.  เพื่อส่งเสรมิให้ชุมชนเข้มแข็งโดยเร่ิม
จากครัวเรือน ครอบครัวต้นแบบ ขยายผลไปสู่
ชุมชนและต าบล 

 4. ประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบง่ชี้ของแผน
และโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ  
1  และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณา 

   คณะกรรมการบริการวิชาการได้ด าเนนิการ
ประเมินความส าเร็จของแผนตามตัวบ่งชี้ความ 
ส าเร็จของแผนงาน  และไดป้ระเมินความส าเร็จ
ในการจัดกิจกรรมตามแผนบริการวิชาการโดยมี
การจัดท าแบบประเมนิในการจดัโครงการหรือ
กิจกรรมแต่ละคร้ัง แล้วประเมินว่าการจัด
โครงการบรรลุตามวัตถปุระสงคท์ี่ตั้งไว้  
(เอกสารหมายเลข 3.1-4-1(1)) และเสนอ
รายงานที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลัย
การเมืองการปกครอง  (เอกสารหมายเลข 
3.1-4-2(1)) 

3.1-4-1(1)  รายงาน
ผลการประเมินความ 
ส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนบริการวชิาการ 
3.1-4-2(1)  รายงาน
การประชุมคณะกรรม 
การประจ าวทิยาลัย
การเมืองการปกครอง 

 5. น าผลการประเมิน
ตามข้อ  4  มาปรับปรุง
แผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม 

   คณะกรรมการด าเนินงานมีการน าผลการ
ประเมินแผนมาปรบัปรุงและพฒันาการบริการ
ทางวชิาการแก่สังคม  โดยน าผลการประเมิน
ความส าเร็จของแผนงานและการจัดกิจกรรม
โครงการ อีกทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการ
ประจ าวทิยาลัยฯ น าเข้าที่ประชมุคณะ 
กรรมการบริการวิชาการเพื่อหารือแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการบริการวิชาการในปี
ต่อไป  (เอกสารหมายเลข 3.1-5-1(1)) 

3.1-5-1(1)  รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

 6. คณะมีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการแก่
สังคมในระดับสถาบัน 

   ในการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการแก่
สังคมที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ โครงการหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน “โรงเรียนชวีวิถีอีสานเพื่อตลาด
อาหารปลอดภัย  สานสายใยครอบครัว” ที่ได้
บริการวิชาการให้กับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
ในทุกมิติทั้งการร่วมคิด ร่วมปฏบิัติ โดยได้รับ
ทุนสนับทนุสนับสนนุภายใต้โครงการหนึ่ง

3.1-6-1(1)  ค าสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการ
หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน เพื่อบริการ
วิชาการและเป็นที่พึ่ง
ของชุมชน 
3.1-6-2(1)  บนัทึก
ข้อความ เรื่องขอ
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 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลักสูตรหนึ่งชุมชนจากมหาวทิยาลัย
มหาสารคามซึ่งคณาจารย์ของวทิยาลัยการเมือง
การปกครองเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  
(เอกสารหมายเลข 3.1-6-1(1) ถึง 3.1-6-
3(1)) 

ส่งกลับสัญญา
ทุนอุดหนุนโครงการ
หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน ประจ าปี 2558 
3.1-6-3(1)  รายงาน
ผลการด าเนนิงาน
โครงการหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน โรงเรียนชีว
วิถีอีสาน เพื่อตลาด
อาหารปลอดภัยสาน
สายใยครอบครัว 

 
(2)  ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง  (การบริการวิชาการตามนโยบายของวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง) 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1. จัดท าแผนการ
บริการวิชาการประจ าปี
ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดบั
แผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม
และเสนอ
คณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

   การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการของ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานดา้นบริการวิชาการ  
คณะกรรมการด าเนินงานหนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน  มีคณบดีวิทยาลยัฯ เป็นผู้ก ากับ/ติดตาม
การด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 3.1-1-
1(2)) 
   โดยคณะกรรมการฯ  ดังกล่าวได้ด าเนนิการ
จัดท าแผนการบริการวชิาการประจ าปี โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
ชุมชน และองค์กรต่างๆ ที่มีความร่วมมือทาง
วิชาการกับวทิยาลัยฯ (เอกสารหมายเลข 3.1-
1-2(2)) 
   การจัดท าแผนบริการวชิาการ คณะกรรมการ
ด าเนินงานได้ร่างแผน ก าหนดตวัชี้วัด
ความส าเร็จของแผน และโครงการบริการ

3.1-1-1(2)  ค าสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการ  และ  
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรม 
การด าเนินงานหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน 
 
3.1-1-2(2)  แผนการ
บริการวิชาการ 
การเมืองการปกครอง 
ประจ าปี งบประมาณ 
2558 
 
3.1-1-3(2)  ผลการ
ส ารวจความต้องการรับ
การบริการโครงการ
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ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

วิชาการแก่สังคม เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาเพื่อให้ได้แผนที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม (เอกสารหมายเลข 
3.1-1-3(2)  ถึง  3.1-1-4(2)) 
   โดยคณะกรรมการบริการวิชาการได้ก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน  โดยต้องมีการ
ด าเนินงานตามแผนไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
โครงการที่ระบไุว้ในแผนและไดก้ าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการไว้ดงันี้ 
    1.  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80 
    2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  3.51 
 
 
 
   เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาและ
อนุมัติแผน  คณะกรรมการบริการวิชาการได้
ด าเนินการจัดโครงการการให้เป็นไปตาม
แผนงานกิจกรรมที่ตั้งไว้ (เอกสารหมายเลข 
3.1-1-5(2)) 

หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน โรงเรียนชีววิถี
อีสาน เพื่อตลาดอาหาร
ปลอดภัยสานสายใย
ครอบครัว 
3.1-1-4(2)  หนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ให้

วิทยาลัยการเ  ืองการ
ปกครองไปบริการ
วิชาการโครงการ
วิชาการโครงการหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน 
โรงเรียนชีววิถีอีสาน 
เพื่อตลาดอาหาร
ปลอดภัยสานสายใย
ครอบครัว 
3.1-1-5(2)  รายงาน
การประชุมคณะกรรม 
การประจ าวทิยาลัย
การเมืองการปกครอง 

 2. โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมตาม
แผน  มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานิสติ  ชุมชน  
หรือสังคม 

   คณะกรรมบริการวิชาการและคณะกรรมการ
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนได้ก าหนดแผนการใช้
ประโยชน์ของโครงการบริการวชิาการเพื่อ
ก่อให้เกิดการน าไปใชป้ระโยชนท์ั้งในชุมชน 
พัฒนาการเรียนการสอน  และเกิดหัวข้อวิจัยที่
เกิดจากการบริการวิชาการ (เอกสารหมายเลข 
3.1-2-1(2)) เชน่  เช่น  COPAG  Seminar 
Series  , COPAG SPECIAL   TALKS SERIES  
, โครงการสิทธิมนุษยชน ,โครงการ ฝึกอบรมครู 
โดยหลังจากได้ด าเนินโครงการตามแผน
ก่อให้เกิดการน าผลไปใชป้ระโยชน์ดังนี้ 

3.1-2-1(2)  แผนการ
ใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 
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 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

เกิดการน าองค์ความรู้จาการบริการวิชาการ
ไปมาพัฒนานิสิต เช่น 
   1. โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม 
“การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น” นิสิตที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถน าความรูจ้ากการบริการ
วิชาการในเรื่องความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ
การเมืองการปกครองท้องถิ่นและส่งเสริมให้
นิสิตพฒันาศักยภาพในการเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการโดยน าความรู้ทีไ่ด้เรียนเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองท้องถิ่นและการเมือง
เปรียบเทียบมาถา่ยทอดให้กับผูเ้ข้าร่วม
โครงการ  (เอกสารหมายเลข  3.1-2-2(2)) 
   2. โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างสังคม 
“กฎหมายกับการคุ้มครองประชาชนในยุค                                            
โลกาภิวัตน”์นิสิตสามารถน าความรู้จากการ
บริการวิชาการมาพัฒนาความรูเ้ก่ียวกับรายวิชา
กฎหมายมหาชนส าหรับนักรัฐศาสตร์และ
รายวิชากฎหมายปกครองส าหรับนักรัฐศาสตร์ 
ไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนและนกัเรียน
มัธยมศึกษาในระดบัต าบลด้วยวธิีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผา่นกิจกรรม ซึ่งนสิิตจะต้องได้รับ
การฝึกอบรมจากอาจารย์ก่อนทีจ่ะไปจัด
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้อันเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตให้กล้าแสดงออกและยอมรับ
ความคิดเห็นต่างได้  (เอกสารหมายเลข  3.1-
2-3(2)) 
   3.  โครงการ COPAG  Seminar Series  
NO. 1 เวทีวิชาการสัญจร หัวขอ้ ประสบการณ์
การต่อสู่เพื่อสิทธิชุมชน ณ อ าเภอปทุมรัตน์ 
จังหวัดร้อยเอด็  (เอกสารหมายเลข  3.1-2-
4(2))  ได้มีการน าความรู้จากการบริการ
วิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนใน

 
 
3.1-2-2(2)  รายงาน
สรุปผลโครงการเรียนรู้
ร่วมกัน สร้างสรรค์
สังคม “การเมืองการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 
 
 
 
 
3.1-2-3(2) รายงาน
สรุปผลโครงการเรียนรู้
ร่วมกัน สรรค์สร้าง
สังคม “กฎหมายกับ
การคุ้มครองประชาชน
ในยุคโลกาภิวัตน”์ 
 
 
 
 
 
 
 
3.1-2-4(2) รายงาน
สรุปผลโครงการ 
COPAG  Seminar 
Series  NO. 1 เวที
วิชาการสญัจร หัวข้อ 
ประสบการณ์การต่อสู่
เพื่อสิทธิชุมชน ณ 
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 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

รายวิชา 1304203 ความเป็นชายขอบกับ
ปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย และรายวชิา 
1300203 การเมืองเรื่องความยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชชและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับแสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ  
เช่น  นิทรรศการ  เอกสารประกอบ   
เกิดการน าความรู้ไปสู่การพัฒนาสังคม เช่น 
   1. COPAG SPECIAL   TALKS SERIES  
NO.3 โครงการอบรมครูเรื่อง “อาเซียนในมิติ
ความมั่นคง 3 เสาหลัก” (เอกสารหมายเลข  
3.1-2-5(2))  และการตอบปัญหาเก่ียวกับ
อาเซียนส าหรับนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ครั้งที่ 3  เพื่อพัฒนาครูให้มีโลกทัศน์ต่อ
สังคมอาเซียนโดยส่วนรวมเพื่อจะได้น าความรู้
ไปใช้ในการสอนนักเรียนในระดบัมัธยมศึกษา
และเป็นการต่อยอดสู่การเรียนการสอนในรา
วิชาสัมมนาเร่ืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ
วิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 
   2. โครงการผลิตวารสารวิทยาลัยการเมือง
การปกครองได้ด าเนนิการรวบรวมองค์ความรุ้
ทางดา้นรัฐศาสตร์จากนักวชิาการ และนสิิต
ระดับต่างๆและน ามาเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์
เพือประดยชน์ทางวชิาการและเป็นแหล่งอ้างอิง
ของฐานข้อมูล TCI : Thai-Journal Citation 
Index Centre ระดับ 2  (เอกสารหมายเลข  
3.1-2-6(2)) 

อ าเภอปทุมรัตน์ 
จังหวัดร้อยเอด็ 
 
 
 
 
3.1-2-5(2)  รายงาน
สรุปผลโครงการ COPAG 
SPECIAL   TALKS 
SERIES  NO.3 โครงการ
อบรมครูเร่ือง “อาเซียน
ในมิติความมั่นคง 3 เสา
หลัก” และ การตอบ
ปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน
ส าหรับนักเรียนระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
คร้ังที่ 3 
3.1-2-6(2)  วารสาร
วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง 

 3. โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมใน  
ข้อ  1  อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบ
ให้เปล่า 

   วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ด าเนินการ
ให้บริการวิชาการแบบไม่หวังผลเชิงธุรกิจให้กับ
สังคมและชุมชนุที่หลากหลายรูปแบบทั้งการให้
ความรู้เกี่ยวกับชุมชนในด้านตา่งๆทั้งด้านสทิธิ
หน้าที่ของชุมชน และด้านวิถีการด าเนินชวีิต
ของชุมชน เชน่ 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwijgpjI147IAhVHGI4KHZPDA7M&url=http%3A%2F%2Fwww.kmutt.ac.th%2Fjif%2Fpublic_html%2F&usg=AFQjCNEm_Q4Dj5CivwBcBkaKMhAJzEfMsg&sig2=EMbYPBnmqyFk9943VHT_Ww&bvm=bv.103388427,d.c2E
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwijgpjI147IAhVHGI4KHZPDA7M&url=http%3A%2F%2Fwww.kmutt.ac.th%2Fjif%2Fpublic_html%2F&usg=AFQjCNEm_Q4Dj5CivwBcBkaKMhAJzEfMsg&sig2=EMbYPBnmqyFk9943VHT_Ww&bvm=bv.103388427,d.c2E
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 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

     1.  โครงการ “ถกอีสานศึกษาว่าดว้ยข้อ
ถกเถียงชนบท (เพิ่ง) เปลี่ยน ?”  (เอกสาร
หมายเลข  3.1-3-1(2))   
 
 
 
     2. โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม 
“การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น  (เอกสาร
หมายเลข  3.1-3-2(2)) 
 
 
 
     3. โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างสังคม 
“กฎหมายกับการคุ้มครองประชาชนในยุค                                            
โลกาภิวัตน”์ (เอกสารหมายเลข  3.1-3-3(2)) 
 
 
 
 
     4.  โครงการการเมือง สิทธิชุมชน และสนัติ
วิธี บนแผน่ฟิล์ม  (เอกสารหมายเลข  3.1-3-4 
(2))   
 
 
     5.  โครงการ COPAG  Seminar Series  
NO. 1 เวทีวิชาการสัญจร หัวขอ้ ประสบการณ์
การต่อสู่เพื่อสิทธิชุมชน ณ อ าเภอปทุมรัตน์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด  (เอกสารหมายเลข  3.1-3-
5(2)) 
 
 
 

3.1-3-1(2)  รายงาน
ผลการด าเนนิงาน 
โครงการ “ถกอีสาน
ศึกษาว่าด้วยข้อ
ถกเถียงชนบท (เพิ่ง) 
เปลี่ยน ?” 
3.1-3-2(2)  รายงาน
ผลการด าเนนิงาน 
โครงการเรียนรู้ร่วมกัน 
สร้างสรรค์สังคม 
“การเมืองการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3.1-3-3(2)  รายงาน
ผลการด าเนนิงาน 
โครงการเรียนรู้ร่วมกัน 
สรรค์สร้างสังคม 
“กฎหมายกับการ
คุ้มครองประชาชนใน
ยุคโลกาภิวัตน”์ 
3.1-3-4(2)  รายงาน
ผลการด าเนนิงาน 
โครงการการเมือง สิทธิ
ชุมชน และสนัติวิธี บน
แผ่นฟิล์ม 
3.1-3-5(2)  รายงาน
ผลการด าเนนิงาน 
โครงการ COPAG  
Seminar Series  NO. 
1 เวทีวิชาการสัญจร 
หัวข้อ ประสบการณ์
การต่อสู่เพื่อสิทธิชุมชน 
ณ อ าเภอปทุมรัตน์ 
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 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
     6.  โครงการสัมมนาวชิาการ  COPAG 
SERIES NO.2 : “สถานะ “สิทธ”ิ ในอีสาน  
(เอกสารหมายเลข  3.1-3-6(2)) 
 
 
 
 
     7.  โครงการสัมมนาวชิาการ  COPAG 
SERIES NO.3 : การปรับตัวของแรงงานที่มี
ทักษะข้ามชาติสู่ตลาดอาเซียน  (เอกสาร
หมายเลข  3.1-3-7(2))   
 
 
 
 
     8.  โครงการ  COPAG SPECIAL  TALKS 
SERIES  NO.1  โอกาสการพัฒนาอีสานใน
กระแสบูรพาภิวัตน์  (เอกสารหมายเลข  3.1-
3-8(2)) 
 
 
 
     9. โครงการสัมมนาวชิาการ  COPAG 
SPECIAL   TALKS SERIES  NO.2 : ร าลึกวัน
ประชาธิปไตย 24 มิถุนายน 2475  และนักต่อ
สู่เพื่อสิทธิมนุษยชน :  ครูครอง  จันดาวงค์  
(เอกสารหมายเลข  3.1-3-9(2)) 
 
 
 
 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
3.1-3-6(2)  รายงาน
ผลการด าเนนิงาน 
โครงการสัมมนา
วิชาการ  COPAG 
SERIES NO.2 : 
“สถานะ “สทิธิ” ใน
อีสาน 
3.1-3-7(2) รายงานผล
การด าเนินงาน 
โครงการสัมมนา
วิชาการ  COPAG 
SERIES NO.3 : การ
ปรับตัวของแรงงานที่มี
ทักษะข้ามชาติสู่ตลาด
อาเซียน 
3.1-3-8(2)  รายงาน
ผลการด าเนนิงาน 
โครงการ COPAG 
SPECIAL   TALKS 
SERIES  NO.1  โอกาส
การพัฒนาอีสานใน
กระแสบูรพาภิวัตน ์
3.1-3-9(2)  รายงาน
ผลการด าเนนิงาน 
โครงการสัมมนา
วิชาการ COPAG 
SPECIAL   TALKS 
SERIES  NO.2 : ร าลึก
วันประชาธปิไตย 24 
มิถุนายน 2475  และ
นักต่อสู่เพื่อสิทธิ
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 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
 
     10. โครงการสัมมนาวิชาการ “12 ปี 
COPAG  ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม 
COPAG  SPECIAL  TALKS  SERIES  NO.4 
“ความท้าทายและโอกาสส าหรับประชาคม
อาเซียน” (เอกสารหมายเลข  3.1-3-10(2)) 
 
 
 
 
 
 
     11.  โครงการ COPAG Special Talk 
Series  No.5 ประเด็น “ทางออกของประเทศ
ไทยในระยะเปลี่ยนผา่น” (เอกสารหมายเลข  
3.1-3-11(2)) 
 
 
 
     12.  โครงการผลิตวารสารวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง  (เอกสารหมายเลข  
3.1-3-12(2)) 

มนุษยชน :  ครูครอง  
จันดาวงค์ 
3.1-3-10(2)  รายงาน
ผลการด าเนนิงาน 
โครงการสัมมนา
วิชาการ “12 ป ี
COPAG ฉลอง 150 ปี 
จังหวัดมหาสารคาม 
COPAG SPECIAL   
TALKS SERIES  NO.4 
“ความท้าทายและ
โอกาสส าหรับ
ประชาคมอาเซียน” 
3.1-3-11(2)  รายงาน
ผลการด าเนนิงาน 
โครงการ COPAG 
Special Talk Series  
No.5 ประเด็น  “ทาง 
ออกของประเทศไทยใน
ระยะเปลี่ยนผา่น” 
3.1-3-11(2)  วารสาร
วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง 

 4. ประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบง่ชี้ของแผน
และโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ  
1  และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณา 

   คณะกรรมการบริการวิชาการได้ด าเนนิการ
ประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมตาม
แผนบริการวชิาการโดยมีการจดัท าแบบ
ประเมินในการจัดโครงการหรือกิจกรรมแต่ละ
คร้ัง แล้วประเมินวา่การจัดโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ และรายงานที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง  (เอกสารหมายเลข  3.1-4-1(2)  ถึง  
3.1-4-2(2)) 

3.1-4-1(2)  รายงาน
ผลการประเมินความ 
ส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนบริการวชิาการ 
3.1-4-2(2)  รายงาน
การประชุมคณะกรรม 
การประจ าวทิยาลัย
การเมืองการปกครอง
(เร่ืองพิจารณารายงาน
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 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ผลการประเมินความ 
ส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนบริการวชิาการ) 

 5. น าผลการประเมิน
ตามข้อ  4  มาปรับปรุง
แผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม 

      คณะกรรมการด าเนินงานมีการน าผลการ
ประเมินแผนมาปรบัปรุงและพฒันาการบริการ
ทางวชิาการแก่สังคม  โดยน าผลการประเมิน
ความส าเร็จของแผนงานและการจัดกิจกรรม
โครงการ อีกทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการ
ประจ าวทิยาลัยฯ น าเข้าที่ประชมุคณะ 
กรรมการบริการวิชาการเพื่อหารือแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการบริการวิชาการในปี
ต่อไป  (เอกสารหมายเลข  3.1-5-1(2)  ถึง  
3.1-5-2(2)) 

3.1-5-1(2)  รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

 6. คณะมีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการแก่
สังคมในระดับสถาบัน 

   ในการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมที่ วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ โครงการหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน “โรงเรียนชวีวิถีอีสานเพื่อตลาด
อาหารปลอดภัย  สานสายใยครอบครัว” ที่ได้
บริการวิชากรให้กับชุมชนและภาคีเครือข่าย ใน
ทุกมิติทั้งการร่วมคิด ร่วมปฏิบัต ิโดยได้รับทุน
สนับทุนสนับสนนุภายใตโ้ครงการหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชนจากมหาวทิยาลัย  (เอกสาร
หมายเลข  3.1-6-1(2)  ถึง  3.1-6-3(2)) 

3.1-6-1(1)  ค าสัง่
แต่งตั้งคณะกรรมการ
หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน เพื่อบริการ
วิชาการและเป็นที่พึ่ง
ของชุมชน 
3.1-6-2(1)  บนัทึก
ข้อความ เรื่องขอ
ส่งกลับสัญญา
ทุนอุดหนุนโครงการ
หนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน ประจ าปี 2558 
3.1-6-3(1)  รายงาน
ผลการด าเนนิงาน
โครงการหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน โรงเรียนชีว
วิถีอีสาน เพื่อตลาด
อาหารปลอดภัยสาน
สายใยครอบครัว 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

3.1 6  ข้อ  6  ข้อ 5.00 
 
ผลการประเมินตนเองรายตัวบง่ชี้ขององค์ประกอบที่  3 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม     5.00 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  3 5.00 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง/แนวทางเสริม  และจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  องค์ประกอบที่  3 

จดุแข็ง แนวทางเสริม 
วิทยาลัยได้มีการด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้และตามยทุธ์
ศาสตร์ที่ 7 ของวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่สอดคล้อง
กับของมหาวิทยาลัยคือการสง่เสริมให้ศูนย์บริการวิชาการ
ต่างๆ สรา้งเครือข่ายร่วมกับชุมชนและบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยซึง่ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 หนึ่งหลักสตูรหนึ่งชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รบั
การจัดสรรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งได้ร่วมกับ
ชุมชนตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า และส่วนที่ 2 เป็นการ
บริการวิชาการตามโครงสร้างของวิทยาลัยฯที่ไดบ้ริการ
วิชาการแก่สังคมเปน็ลักษณะเฉพาะกิจและตาม
สถานการณ์ เชน่  COPAG  Seminar Series  , COPAG 
SPECIAL   TALKS SERIES  , โครงการสิทธิมนุษยชน ,
โครงการ ฝึกอบรมเรื่องอาเซียนเป็นต้นนับวา่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการบริการวชิาการ 

มหาวิทยาลยัควรมีงบประมาณสนับสนนุให้เพียงพอที่
เอ้ือประโยชน์ต่อการบริการชุมชนตามเปูาหมายที่วาง
ไว้โดยเฉาะส่งเสริมให้ชุมชนไดท้ าโครงการให้ใหญ่กว่า
ที่เป็นอยู่เช่นปลูกผักเพิ่มขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 

1. ควรมีการพัฒนาชุมชนให้มีตลาดอาหารปลอด
สารพิษที่ยัง่ยืนต่อไป 
2. โครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยควรมีการจัด
โครงการอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที ่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
 การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ด าเนินการ 1) ภายใต้นโยบาย
ของมหาวิทยาลัย  คือ  โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม  2)  ด าเนินการตามประเพณไีทย 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ   
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการด าเนินการ 
5 ขอ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ขอ 

 

ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง 
(1) โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพื่อดูแลรับผิดชอบในด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมโดยมีคณบดี
และรองคณบดีเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ด าเนินงาน และมีผูช้่วยคณบดีเป็นประธาน
คณะกรรมการด าเนินงาน โดยมกีาร
ด าเนินงานร่วมกันระหว่างวทิยาลัยฯ กับ
นิสิต จึงได้แต่งตัง้ให้นายกสโมสรนิสิต เข้า
มาเป็นคณะกรรมการด าเนนิงานร่วมด้วย 
และก าหนดหนา้ที่ให้แก่คณะกรรมการอย่าง
ชัดเจนในการก ากบั/ติดตาม และด าเนนิ
โครงการให้บรรลุเปูาหมาย  (เอกสาร
หมายเลข  4.1-1-1(1)) 
   คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวะฒนธรรมไดด้ าเนนิการตามนโยบาย
ท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

4.1-1-1(1)  ค าสั่ง 
ที่ 64/2558 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2558  
เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการหนึ่ง
คณะหนึ่งศิลปะและ 
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-1-2(1)  ระบบ
และกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
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 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

มหาวิทยาลยั ในโครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตามระบบและกลไกที่
ก าหนด  (เอกสารหมายเลข  4.1-1-2(1)) 

วัฒนธรรม 
 

 2. จัดท าแผนดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน  
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผน 

   คณะกรรมการด าเนินงานดา้นการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และฝุายพฒันา
นิสิตได้ร่วมกันจัดท าแผน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา  
โดยในแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้มุง่เน้นการด าเนินโครงการ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย “หนึ่งคณะ
หนึ่งศิลปะและวฒันธรรม” เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สบื
สาน เผยแพร่วฒันธรรมไทย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นไปตามตามจุดเน้นของ
มหาวิทยาลยั  วิทยาลัยฯ จงึไดพ้ิจารณา
โครงการที่จะด าเนินงาน คือ โครงการ 
“หมอล าธรรมาภิบาล ลูกอีสานสืบฮอย
ศิลป์” มาบรรจุในแผนประจ าป ี2558 
(เอกสารหมายเลข  4.1-2-2(1)) 
   คณะกรรมการด าเนินงานไดก้ าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผน ดังนี้  
      1) มีการด าเนินงานตามแผนงานของ
โครงการได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
      2) มีผลการประเมินความพึงพอใจใน
แต่ละกิจกรรมของโครงการเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 
3.51 
      3) มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ในแต่ละโครงการ 
    ในด้านของงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการ เพื่อให้ด าเนินงานเปน็ไป

4.1-2-1(1)  รายงาน
การประชุมคณะกรรม 
การประจ าคณะ 
4.1-2-2(1)  แผนท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-2-3(1)  แบบ
เสนอขออนุมัติ
โครงการ “หมอล าธรร
มาภิบาล ลูกอีสานสบื
ฮอยศิลป์" 
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 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ตามแผน มงีบประมาณสนบัสนนุจ านวน 
350,000 บาท จาก 3 แหล่งทุน ได้แก่ 
   1) งบประมาณสนับสนนุ จากเงินรายได้ 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  50,000 
บาท  (เอกสารหมายเลข  4.1-2-3(1)) 
   2) งบประมาณสนับสนนุ จากกอง
ส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการ  
100,000 บาท  (เอกสารหมายเลข  4.1-
2-4(1)) 
 
 
 
 
   3) งบประมาณสนับสนนุ จากกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม  จ านวน 200,000  บาท 
(เอกสารหมายเลข  4.1-2-5(1)) 

 
 
 
 
 
4.1-2-4(1)  หนังสือที่ 
วธ 0503.6/3042 ลง
วันที่ 27 เมษายน 
2558 เรื่อง การ
สนับสนนุงบประมาณ
ในโครงการ “หมอล า
ธรรมาภิบาล ลูกอีสาน
สืบฮอยศิลป์” 
4.1-2-5(1)  ประกาศ
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ลงวันที่ 
21 เมษายน 2558เร่ือง 
ผลการพิจารณา
ทุนอุดหนุนโครงการ
ท านบุ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม “โครงการ
หนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม” 
ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

 3. ก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    ในการด าเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปะและวัฒนธรรมตามแผน จะมีการ
ก ากับติดตามโดยคณะกรรมการด าเนินงาน
โดยการจัดประชุม ได้แก่ 
      1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อก ากับติดตามการด าเนนิกิจกรรมตาม

 
 
 
 
4.1-2-1(1)  รายงาน
การประชุมคณะ 
กรรมการด าเนินการ
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 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

แผนให้บรรลุวัตถุประสงค ์ (เอกสาร
หมายเลข 4.1-2-1(1)    
   2) จัดประชุมโครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม “หมอล าธรรมาภิบาล  
ลูกอีสานสบืฮอยศิลป์ ร่วมกับครูและ
นักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
รวมถึงตัวแทนจากชุมชนบ่อแกบ่อทอง เพื่อ
เป็นการติดตามความก้าวหนา้ หลังจากการ
จัดกิจกรรมในระยะต้นน้ า ซึ่งไดจ้ัดกิจกรรม 
“ค่ายหมอล าธรรมาภิบาล” ในระหว่างวันที่ 
20-22 มิถุนายน 2558 โดยจัดขึ้น ณ ชุมชน
บ่อแกบ่อทอง ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.
มหาสารคาม (เอกสารหมายเลข  4.1-2-
2(1)    
    กิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้
เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลแก่เยาวชน นิสติ 
นักศึกษา ตัวแทนชุมชน และให้ความรู้/
ทักษะเก่ียวกับการประพนัธ์กลอนล า โดยมี
ปราชญท์างดา้นหมอล าเป็นผู้ให้ความรู้ 
ได้แก่  
   1) หมอล าทองพูล  บุญแสน 
   2) แม่ครูหมอล า ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิ
พร ศิลปินหมอล าพืน้บา้น ผู้มีผลงานดีเด่น
ทางดา้นวฒันธรรม สาขาวรรณศิลป์ด้าน
การประพันธ์กลอนล า  (เอกสารหมายเลข 
4.1-2-3(1)) 
   นอกจากนี้ยังเปน็การประชุมเพื่อติดตาม
ความคืบหน้าในการฝึกซ้อมหมอล าธรรมาภิ
บาล โดยน าความรู้ทีไ่ด้จากการเข้าร่วมค่าย
เร่ืองธรรมาภิบาลมาบูรณาการกบัการร้อง
หมอล าของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และ
เป็นการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเตรียมการจัด

ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
4.1-2-2(1)  หนังสือที่ 
ศธ 0530.19/ 
ว1633 ลงวันที่ 29 
กรกฎาคม 2558 เรื่อง 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ติดตามความคบืหน้า
และร่วมรับฟังค าชี้แจง
กติกาในการประกวด
ขับร้องหมอล าธรรมา 
ภิบาลฯ 
 
 
4.1-2-3(1)  สรุปผล
การด าเนินกิจกรรม
โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
วันที่ 20 -22 มิถุนายน 
2558 
 
 
 
 
 
 
4.1-2-4(1)  สรุปผล
กิจกรรมโครงการหนึ่ง
คณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 
10 สิงหาคม 2558 
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 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประกวดร้องหมอล าชิงถ้วยเกียรติยศจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม “หมอ
ล าธรรมาภิบาล ลูกอีสานสืบฮอยศิลป์” ใน
กิจกรรมระยะปลายวนัที่ 30 สิงหาคม 
2558  (เอกสารหมายเลข 4.1-2-4(1)) 

 4. ประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชีท้ี่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

   เมื่อการจัดกิจกรรม/โครงการหนึ่งคณะ
หนึ่งศิลปวฒันธรรม “หมอล าธรรมาภิบาล 
ลูกอีสานสบืฮอยศิลป์” ได้ด าเนนิการแล้ว
เสร็จ  จะมีการประเมินผลโครงการจาก
ผู้เข้าร่วมที่เป็นกลุ่มเปาูหมาย  ซึ่งคณะ 
กรรมการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมได้
ด าเนินการประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้
ที่วัดความส าเร็จ โดยการจัดท าแบบ
ประเมินผลโครงการในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมแต่ละคร้ัง แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และประเมินวา่ผลการจัดโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้หรือไม่
(เอกสารหมายเลข 4.1-4-1(1) และ 4.1-
4-2(2))  แลว้น ารายงานผลการประเมิน
ความส าเร็จของแผนท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เสนอตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง (เอกสารหมายเลข 4.1-4-3(2)) 

4.1-4-1(1)  สรุปผล
โครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม “หมอ
ล าธรรมาภิบาล ลูก
อีสานสบืฮอยศิลป์” 
4.1-4-2(1)  รายงาน
ผลการประเมิน
ความส าเร็จของแผน
ท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
4.1-4-3(1)  รายงาน
การประชุมคณะกรรม 
การประจ าคณะ 

 5. น าผลประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

   คณะกรรมการด าเนินงานมีการน าผลการ
ประเมินแผนมาปรบัปรุงและพฒันาการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  โดยน าผลการประเมิน
ความส าเร็จของแผนงานและการจัด
กิจกรรมโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มาประชุม
ร่วมกันระหว่างฝาุยพัฒนานิสิตและ
คณะกรรมการการด าเนินงานดา้นการท านุ

4.1-5-1(1)  รายงาน
การประชุมคณะ
ด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อหารือแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป (เอกสาร
หมายเลข  4.1-5-1(1)) 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

   วิทยาลัยฯ มีการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม
ด้านการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมโดย
การเผยแพร่ต่อสาธารณชนผา่นสื่อต่างๆ 
ดังนี ้
   1) ประชาสัมพนัธ์ข่าวกิจกรรมด้วย
จดหมายเวียน และ Website ของวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง (เอกสารหมายเลข 
4.1-6-1(1) และ 4.1-6-2(1)) 
 
 
 
 
   2) เผยแพร่ข่าวกิจกรรมในจุลสารสิงห์
น้ าตาล ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
ที่ออกสม่ าเสมอทุก 2 เดือน/1 ฉบับ 
(เอกสารหมายเลข 4.1-6-3(1)) 
 
  3) เผยแพร่ข่าวกิจกรรมผ่านทาง โซเชียล 
มีเดีย ได้แก่  
      3.1) Website ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  (เอกสารหมายเลข 4.1-6-
4(1)) 
 
 
     3.2) Website ของวิทยาลยัการเมือง
การปกครอง  (เอกสารหมายเลข 4.1-6-
5(1)) 
 

4.1-6-1(1)  สรุปผล
การด าเนินโครงการ 
“หมอล าธรรมาภิบาล 
ลูกอีสานสบืฮอยศิลป์” 
4.1-6-1(1)  จดหมาย
เวียนประชาสัมพนัธ์
การจัดกิจกรรม 
4.1-6-2(1)  Print 
Out การประชา 
สัมพันธ์ข่าวจัดกิจกรรม
จาก Website 
วิทยาลัยการเมืองฯ 
4.1-6-3(1)  จุลสาร
สิงห์น้ าตาล ปีที่ 3 
ฉบับที ่15 ประจ าเดือน 
พฤษภาคม – มิถุนายน 
2558 
 
 
 4.1-6-4(1)  Print 
Out ภาพข่าวใน 
Website มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม 
 
4.1-6-5(1)  Print 
Out ภาพข่าวใน 
Website วิทยาลัย
การเมืองฯ 
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     3.3) Website ของกระทรวงวัฒนธรรม
(เอกสารหมายเลข 4.1-6-6(1)) 
 
 
     3.4) Website ของส านักข่าวออนไลน์ 
(ข่าวสดออนไลน์)  (เอกสารหมายเลข 4.1-
6-7(1)) 
 
     3.5) เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมผ่านทาง 
YOUTUBE (เอกสารหมายเลข 4.1-6-
8(1)) 
 
   รวมถึงวิทยาลัยฯ ได้กิจกรรมกลางแจ้ง 
“หมอล าธรรมาภิบาล” ในวนัที่ 30 
สิงหาคม  2558 ตามโครงการหนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่กิจกรรมด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อ
สาธารณชนและเปน็การให้ความรู้เกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาลผา่นการร้องหมอล าเพื่อให้
ประชาชนทั่วไปเข้าใจไดง้่ายขึ้น (เอกสาร
หมายเลข 4.1-6-9(1)) 

4.1-6-6(1)  Print 
Out ภาพข่าวใน 
Website กระทรวง
วัฒนธรรม  
4.1-6-7(1)  Print 
Out ภาพข่าวใน 
Website ข่าวสด
ออนไลน ์
4.1-6-8(1)  URL  
https://www.youtu
be.com/watch?v=0
zI0tv_4wb0 
4.1-6-9(1)  ภาพข่าว
การจัดกิจกรรม 

 7. ก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเปน็ที่ยอมรับ
ในระดับชาต ิ

- 
 

- 

 
ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง  
(2) (โครงการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะด าเนินงานตามประเพณีไทย) 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การท านบุ ารุงศิลปะและ

   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีคณะ 
ท างานดา้นท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม ซึ่ง

4.1-1-1(2)  ค าสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ

https://www.youtube.com/watch?v=0zI0tv_4wb0
https://www.youtube.com/watch?v=0zI0tv_4wb0
https://www.youtube.com/watch?v=0zI0tv_4wb0
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วัฒนธรรม ประกอบด้วยคณะกรรมการฝุายพัฒนานสิิต 
สโมสรนสิิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
และคณะกรรมการด าเนินงานดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม(คณะกรรมการ
ด าเนินงานหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน) เพื่อ
ดูแลรับผิดชอบในดา้นท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  (เอกสารหมายเลข 4.1-1-1(2) 
ถึง 4.1-1-2(2)) โดยก าหนดผู้รบัผิดชอบ
และมีการด าเนนิการตามระบบและกลไก
การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมทีก่ าหนด
(เอกสารหมายเลข 4.1-1-3(2)) 

ฝุายพฒันานิสติ 
4.1-1-2(2)  ค าสั่ง
วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง ที่ 64/2558 
เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 
4.1-1-3(2) : ระบบ
และกลไกการด าเนิน 
งานดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 2. จัดท าแผนดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน  
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผน 

   คณะท างานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดท าแผนด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จ งบประมาณที่จะใช้ 
ในการจัดโครงการ และผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยได้เสนอแผนต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา
(เอกสารหมายเลข 4.1-2-1(2))   
    ในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการด้าน
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมตามแผน จ านวน  
4  โครงการ  ได้แก่ 
   1) โครงการประเพณีลอยกระทง 
   2) โครงการประเพณีสงกรานต์  
   3) โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจ าปี 2558 
   4) โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศลิปะและ
วัฒนธรรม “หมอล าธรรมาภิบาล ลูกอีสาน
สืบฮอยศิลป์” 
     ในทุกโครงการจะมีงบประมาณ

4.1-2-1(2)  สรุป
รายงานการประชุม
คณะกรรมประจ าคณะ 
4.1-2-2(2)  แผนการ
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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สนับสนนุในการจัดกิจกรรมเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนดงันี ้
     - โครงการประเพณีลอยกระทง/
โครงการประเพณีสงกรานต์ /โครงการ
เทศน์มหาชาตฯิ มีงบประมาณสนับสนุน
จากเงินรายได้วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง 
    - โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศลิปะและ
วัฒนธรรม “หมอล าธรรมาภิบาล ลูกอีสาน
สืบฮอยศิลป์” มีงบประมาณสนบัสนนุจาก
เงินรายได้วทิยาลัยการเมืองการปกครอง 
และงบประมาณสนบัสนุนจากกองส่งเสริม
การวิจัยฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(เอกสารหมายเลข 4.1-2-2(2)) 

 3. ก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะท างานดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ได้มีการติดตามการด ากิจกรรมตามแผน
อย่างสม่ าเสมอ โดยมีการประชมุติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อให้การจัด
กิจกรรม/โครงการ  เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด และรายงานผลการด าเนินกิจกรรม
ต่อผู้บริหาร (เอกสารหมายเลข 4.1-3-
1(2)) 

4.1-3-1(2)  สรุป
รายงานการประชุม
คณะท างานดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 4. ประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชีท้ี่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

    วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินความส าเร็จ
ของการจัดกิจกรรม/โครงการตามที่บรรจุไว้
ในแผน โดยการจัดโครงการในแต่ละคร้ังจะ
มีแบบประเมนิ ที่ประเมนิตามตวับ่งชี้และ
เปูาหมายของโครงการ เกณฑ์การบรรลุ
วัตถุประสงค์จะคิดเป็นร้อยละไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด  แล้วน ามาประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ซึ่ง
การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผน จะต้องมี

4.1-4-1(2)  รายงาน
ผลการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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การด าเนินงานตามแผนร้อยละ 80 เม่ือ
เทียบกับจ านวนโครงการที่ตั้งไวท้ั้งหมด มี
ผลการประเมินความพึงพอใจในโครงการ/
กิจกรรม เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 และมีจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการมีจ านวนเฉลีย่ไม่ต่ ากวา่ 
ร้อยละ 80 ในแต่ละโครงการ จึงจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้  
(เอกสารหมายเลข4.1-4-1(2)) 
    เมื่อประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนเสร็จสิน้แลว้ ได้น าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา  (เอกสารหมายเลข4.1-4-2(2)) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1-4-2(2)  รายงาน
การประชุมคณะกรรม 
การประจ าคณะ 

 5. น าผลประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

   คณะกรรมการด าเนินงานมีการน าผลการ
ประเมินแผนมาปรบัปรุงและพฒันาการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  โดยน าผลการประเมิน
ความส าเร็จของแผนงานและการจัด
กิจกรรมโครงการ รวมถึงข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ มาประชุม
ร่วมกัน เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในปตี่อไป (เอกสารหมายเลข 
4.1-5-1(2)) 

4.1-5-1(2) : รายงาน
การประชุมคณะ
ด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

   วิทยาลัยฯ มีการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม
ด้านการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรมโดย
การเผยแพร่ต่อสาธารณชนผา่นสื่อต่างๆ 
ดังนี ้
   1) ประชาสัมพนัธ์ข่าวกิจกรรมด้วยใน  
Website ของวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง (เอกสารหมายเลข 4.1-6-1(2)) 
 
    

 
 
 
 
4.1-6-1(2)  Print 
Out การ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวจัด
กิจกรรมจาก Website 
วิทยาลัยการเมืองฯ 
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เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

   2) เผยแพร่ข่าวกิจกรรมในจุลสารสิงห์
น้ าตาล ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
ที่ออกสม่ าเสมอทุก 2 เดือน/1 ฉบับ 
(เอกสารหมายเลข 4.1-6-2(2)) 
  3) เผยแพร่ข่าวกิจกรรมผ่านทางเพจ 
Facebook  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
(เอกสารหมายเลข 4.1-6-3(2)) 

4.1-6-2(2)  จุลสาร
สิงห์น้ าตาล 
 
 
4.1-6-3(2)  Print 
Out การประชา 
สัมพันธ์ข่าวจากหน้า
เพจ Facebook 

 7. ก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเปน็ที่ยอมรับ
ในระดับชาต ิ

- 
 

- 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

4.1 6  ข้อ  6  ข้อ 5.00   
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ผลการประเมินตนเองรายตัวบง่ชี้ขององค์ประกอบที่  4 
ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  4 5.00 

 
การวิเคราะห์จุดแข็ง/แนวทางเสริม  และจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  องค์ประกอบที่  4 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
   บุคลากรและนิสิตของวิทยาลยัการเมืองการปกครองมี
ความตื่นตัวในการเข้าร่วมงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของวิทยาลัยการเมืองการปกครองอย่างต่อเนื่อง
และพร้อมเพรียงกันในโครงการ 

   การส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมในงานท านุศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องนัน้ จะท าให้บุคลากร
ทราบซึ้งในประเพณีไทย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- 
 

- 
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องค์ประกอบที่  5  การบริหารและการจัดการ   
 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน  และเอกลักษณ์
ของคณะ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ   
 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ขอ 

มีการด าเนินการ 
2 ขอ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ขอ 

มีการด าเนินการ 
7 ขอ 

 
ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง 
ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์
จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ  
สถาบนั  รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบนัและเอกลักษณ์
ของคณะ  และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยทุธ์ทาง
การเงินและแผนปฏบิัติ
การประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบง่ชี้และ
เปูาหมายของแผน 
กลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบนั
เพื่อพิจารณา 

   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  ได้มีการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง  พ.ศ.2557-2560  โดยการระดม
ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร
สายสนับสนนุ  และตวัแทนนิสติเพื่อจัดท าแผน
กลยุทธ์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  พ.ศ.
2558-2561  โดยมีการวิเคราห์ความเชื่อมโยง
และความสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  พ.ศ. 2558-2561  
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์/กลยทุธ์ตามพนัธกิจ  
วิสัยทัศน์  เอกลักษณ์  และคา่นยิมร่วมของ
วิทยาลัยฯ  และมีการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  (SWOT  
Analysis)  ที่มีผลกระทบต่อวิทยาลัยฯ  เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาการก าหนดวสิัยทัศน์และการ
ก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไป
ในทางที่เหมาะสม  โดยได้รับอนุมัติในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลัยการเมือง
การปกครอง  ครั้งที่  2/2558  เมื่อวันที่  2  

5.1-1-1  แผนกลยุทธ์
วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง  พ.ศ. 2558-
2561  (ฉบับทบทวน
แผนกลยุทธ์  พ.ศ. 
2557-2560)   
5.1-1-2  บันทึก
ข้อความที่  ศธ 0530 
.27/658  ลงวันที่  2  
มิถุนายน  2558 
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เมษายน  2558  (เอกสารหมายเลข  5.1-1-1)  
และได้รับการอนุมัติแผนจากอธกิารบดี
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  (เอกสารหมายเลข  
5.1-1-2) 
   และในการจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงิน  
พ.ศ. 2558-2561  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
พ.ศ. 2558  และแผนปฏบิัติงาน  ประจ าปี  
2558  เป็นการพัฒนาและการน ายุทธศาสตร์  
กลยุทธ์  และเปาูหมายของแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยการเมืองการปกครองฯ  มาเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนงาน  และได้มีการ
ด าเนินงานตามแผนงาน  (เอกสารหมายเลข  
5.1-1-3  ถึง  5.1-1-5) 

 
 
 
 
5.1-1-3  แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน  พ.ศ. 
2558-2561 
5.1-1-4  แผนปฏบิัติ
การประจ าปี  2558 
5.1-1-5  รายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏบิัติราชการ   
 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร  สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นิสิต  อาจารย์  
บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร   
ปริสิทธิภาพ  
ประสิทธผิลในการผลิต
บัณฑิต  และโอกาสใน
การแข่งขัน 

   ตามรายงานตน้ทนุต่อหน่วยผลผลิต  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ  
2557  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มีต้นทุน
รวม  88,790,875.14  บาท  จ านวนนิสติเต็ม
เวลาเทียบเท่า  (FTES)  3,040  สัวดส่วน
ต้นทุนต่อหน่วย  เทา่กับ  267,639.43 
   จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงต้นทุนต่อหน่วย  
ดังนั้น  วทิยาลัยฯ  จึงได้น าข้อมูลมาใช้
ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการ  เช่น  
การรับนิสิต  การวางแผนอัตราก าลัง  การ
วางแผนงบประมาณ  เป็นตน้  (เอกสาร
หมายเลข  5.1-1-1) 

5.1-2-1  รายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  ประจ าปี
งบประมาณ  2557 
 

 3. ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ที่
เป็นผลจากการ

   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในโดยมี คณบดี/รองคณบด ีและบุคลากร

5.1-3-1  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม



 

 

76 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

วิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยทีไ่ม่สามารถ
ควบคุมได้ทีส่่งผลต่อ
การด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและ
ให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

ฝุายตา่งๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ (เอกสาร
หมายเลข 5.1-3-1)  คณะกรรมการได้ร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารงาน
(ERM1)ภายใต้บรบิทของมหาวทิยาลัย จ านวน 
8 ยุทธศาสตร์ โดยการประเมินโอกาส  และ
ผลกระทบของความเสีย่ง และจดัล าดบัความ
เสี่ยงตามแบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(ERM2) (เอกสารหมายเลข 5.1-3-2) 
   เมื่อคณะกรรมการได้ร่วมกันวิเคราะห์ความ
เสี่ยงแล้ว ไดน้ าความเสี่ยงที่มีระดับสูง-สูงมาก 
มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม
แผนบริหารความเสี่ยง (ERM3) และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
(เอกสารหมายเลข 5.1-3-3)  
   วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งมีกิจกรรม/โครงการตามแผนใน
การลดโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง 
จ านวน 7 ประเด็นความเสี่ยง  โดยได้มีการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แบบฟอร์มรายงานความกา้วหนา้ในการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ERM5) 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ในรอบ 6 เดือน 
และ  9 เดือน และ 12 เดือน (เอกสาร
หมายเลข  5.1-3-4)      
   เมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้นไดร้ายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา (เอกสารหมายเลข  5.1-3-5) 

ภายใน 
5.1-3-2  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  
 
 
 
 

5.1-3-3  แผนบริหาร
ความเสี่ยง 
 
 
 
 
5.1-3-4  แบบรายงาน
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
(ERM5) 
 
 
 
 
 
5.1-3-5  รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการประจ าคณะ 

 4. บริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลอยา่ง
ครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการ

     คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้
บริหารงานดว้ยหลักธรรมมาภิบาล  (เอกสาร
หมายเลข  5.1-4-1)  โดยเร่ิมการท างานที่
วิทยาลัยการเมืองการปกครองด้วยการสร้าง 

5.1-4-1  รายงานการ
ประเมินตนเองตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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ด าเนินงานอยา่งชดัเจน Brand Name COPAG  ซึ่งเป็นค่านิยมดังนี ้
C – Creativity  ความคิดสร้างสรรค์ 
O – Optimization  ความมีประโยชน์คุ้มค่า 
P – Prestige  ความมีเกียรติภูมิ 
A – Ability  ความสามารถ 
G – Generosity  ความมีน้ าใจ 
     ด้วยค่านิยมนี้เองท าให้คณาจารย์  บุคลากร 
และนิสติเล็งเห็นคุณค่าของค่านยิมนี้ และยึดถือ
เป็นพันธกิจและแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อเสริม
พลัง (Empower)  บุคลากรและนิสิตทั้งหมด
ของวิทยาลัยร่วมกันเสียสละเพือ่ส่วนรวมโดย
คณบดีได้ตัง้คณะกรรมการจ านวน 17 ชุด  เพื่อ
ใช้มีส่วนร่วมในการคิดและสรา้งสรรค์  รับรู้และ
รับผิดชอบร่วมกันทั้งวิทยาลัยฯ  ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงภาระหน้าทีท่ี่ทุกคนต้องรับผดิชอบ  มีความ
โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เมื่อฝุายใดมีปัญหา
คณบดีจะเชิญเข้ามาคุยและเจรจาไกล่เกลี่ย   
     นอกจากนี้ยังท าให้บุคลากรรู้สึกถึงความ
มั่นคงในวิทยาลัยฯ  เพราะมีการปรับสถานะ
จากลูกจ้างชั่วคราวเปน็พนักงานประจ าในรายที่
มีผลงาน  และยังได้ส่งเสริมให้คณาจารยไ์ป
ศึกษาต่อและอบรม  ให้ทุนวิจัยแก่คณาจารย์
และบุคลากร  ซึ่งเป็นทัง้ผลงานส่วนตัวบุคคล
และเป็นก าลังใจในการปฏิบัติงาน  แต่ต้อง
รายงานผลให้คณบดทีราบทุกครั้ง  เพื่อความ
โปร่งใสและเป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษา  นอกจากนี้ยังตั้งอนกุรรมการประจ า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพื่อตรวจสอบ
ความยุติธรรมเรื่องเกรดของนิสิต  รวมทั้ง
จรรยาบรรณของนิสิต บุคลากรและอาจารย์ 
     สิ่งที่ท าให้งานมปีระสิทธิภาพและมี
ประสิทธผิลก็คือ  แต่ละคนได้รบัภาระงานจาก
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คณบดีอย่างเด่นชัด  แต่ละคณะกรรมการจะมี
ภาระงานตามที่ระบุ  เมื่อมีการจัดงานต่างๆ  
ทุกคนจะรู้หน้าที่ของตนเอง  ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพและมปีระสทิธิผล  จะเห็นได้จาก
การจัดประชุมนานาชาตทิี่อยู่ในระดับดีมาก 
     เก่ียวกับฉันทามติ คณบดีจะมีการประชุม
คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยการเมือง
การปกครอง  เมื่อมีเรื่องที่ต้องพิจารณาและให้
ลงความเห็นเป็นที่รับทราบและถือปฏิบัติ  เช่น 
เร่ืองการผลิตต ารา หนังสือ จะมีงบประมาณ
ส่วนหนึ่งจดัสรรให้ 
     เก่ียวกับการบริหารการเงิน  จะมีผู้ตรวจ
สอบภายในมาตรวจเป็นระยะๆ  รวมทั้งมี
ข้อเสนอแนะ  มีรายงานการเงินทดรองทุกเดือน  
คณบดีจะควบคุมการเงินเพื่อให้การใช้จ่าย
เกิดผลประโยชนส์ูงสุด  รวมทั้งสนับสนนุการ
ท างานเพื่อวิทยาลัย  ตัวอย่างเชน่  โครงการ
หนึ่งหลัดสูตรหนึ่งชุมชน  หนึ่งคณะหนึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม 
     จากหลักธรรมาภิบาลดังกลา่วข้างตน้ท าให้
ทุกฝุายร่วมกันท างานภายใต้ค่านิยมร่วม 
COPAG  ซึ่งเป็น  Brand  Name ที่ทุกคน
ยึดถือปฏิบัติ  ท าให้วิทยาลัยฯ มีกิจกรรม
มากมายตั้งแต่งานของนิสิต  บุคลากร งาน
ประชุมระดบัชาติและนานาชาต ิ และไดส้ร้าง
ศรัทธาของ COPAG  ให้เป็นที่รับรู้ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
     ทั้งหมดนี้คือการ Empower  ให้บุคลากร
และนิสติของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
ร่วมรักสามัคคี  มีส่วนร่วมจากลา่งสูบ่น 
(Bottom - up)  ภายใต้ค่านยิม COPAG ซึ่ง
เป็นส่วนสร้างธรรมาภิบาลให้กับวิทยาลัย
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การเมืองการปกครอง 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดี
จากความรู้ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตาม
ประเด็นความรู้อย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจ
ดา้นการผลิตบณัฑิต
และด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร
และน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

   1.  วิทยาลัยฯได้วางแผนจดัการความรู้  ปี
การศึกษา  2557 ก าหนดประเด็นความรู้ที่
ครอบคลุมทั้งด้านการผลิตบัณฑติและด้านการ
วิจัย โดยก าหนดประเด็นความรูท้ั้งสิ้น 10 
ประเด็นความรู้ และมีโครงการ/กิจกรรมจาก
ฝุายตา่งๆ  มารองรับ  (เอกสารหมายเลข  
5.1-5-1) 
   2.  วิทยาลัยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นความรู้ จ านวน 4 
ประเด็นคือ  (เอกสารหมายเลข  5.1-5-2) 
      (1)  การรับนิสิต ตามโครงการ COPAG 
ONE 
      (2)  การบริหารและพฒันาอาจารย์ ตาม
โครงการ COPAG Star 
      (3)  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจยั 
      (4)  เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ตามกิจกรรมการแสวงหาเงิน
สนับสนนุงานวิจัยจากภายนอก 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญมา  ได้แก่ รศ.สีดา สอนศรี 
รศ.กุลธน  ธนาพงศธร และรศ.ยุพา  คลัง
สุวรรณ ซึ่งเป็นคณบดีและผู้เชี่ยวชาญประจ า
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
   3.  จากเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถ
ถอดแนวปฏิบัติที่ดีออกมาได้ ทัง้ 4 แนวปฏิบัติ
ที่ดี และได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ  (เอกสารหมายเลข  
5.1-5-3) 
   4.  วิทยาลัยฯได้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดไีปยงั
คณะและหน่วยงานต่างๆ 
 

5.1-5-1  แผนการ
จัดการความรู้ 
5.1-5-2  กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ่มเปูาหมาย  ตาม
ประเด็นความรู ้
5.1-5-3  เอกสาร
รวบรวมหรือสรุปความ
ความรตูามประเดน็
ความรทูี่เป็นแนวปฏิบตัิ
ที่ดีจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของ
กลุ่มเปูาหมาย 
 



 

 

80 รายงานการประเมินตนเอง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง   
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วงรอบปีการศึกษา  2557 

 ประเมิน
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 6. การก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตาม
แผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนนุ 

   มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  (เอกสารหมายเลข 
5.1-6-1)  น ามาจากข้อมูลจ านวนอาจารย์
ปัจจุบนั ข้อมูลอาจารย์ทีล่าศึกษาต่อและข้อมูล
อาจารย์ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ  
(เอกสารหมายเลข 5.1-6-2) โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์จากแผนพัฒนา
ตนเอง  (เอกสารหมายเลข 5.1-6-3) 
 
 
 
 
     มีการติดตามผลการด าเนนิงานจากการน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพฒันามาใช้ใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน และน าเสนอต่อคณบดีวิทยาลัย
การเมืองการปกครอง  (เอกสารหมายเลข 
5.1-6-4)  
     มีรายงานการด าเนนิงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
และรายงานต่อคณบดีวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากร ในปีถัดไป 
(เอกสารหมายเลข 5.1-6-5) 

5.1-6-1 แผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2558 
5.1-6-2  ข้อมูลจ านวน
อาจารย์ปัจจบุัน ข้อมูล
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
และข้อมูลอาจารย์ที่จะ
เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
5.1-6-3  แผนพัฒนา
ตนเองของบุคลากร 
5.1-6-4 แบบ มมส. 
QA-2.4-01  
รายงานการเข้ารับการ
ประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 
5.1-6-5  รายงานการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
 

/ 7. ด าเนินงานดา้นการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของ
คณะที่ไดป้รับให้การ

   วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  มีการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  โดยในปี
การศึกษา  2557  คณบดี  รองคณบดีฝุายแผน
และประกันคุณภาพ  บุคลากรงานแผนและ
ประกันคุณภาพ  คณะกรรมการฝุายแผนฯ ของ
วิทยาลัยฯ  ได้มีความพยายามขบัเคลื่อนระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และการก ากับ

5.1-7-1  ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 
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ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเปน็
ส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะ
ตามปกติที่
ประกอบด้วย  การ
ควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมิน
คุณภาพ 

ติดตามการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพ
ทั้ระดับหลักสูตร  และระดับคณะอย่างต่อเนื่อง  
(เอกสารหมายเลข  5.1-7-1) 
   โดยได้มีการวางระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  (เอกสารหมายเลข  
5.1-7-2)  และก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2557  
(เอกสารหมายเลข  5.1-7-3)  ตลอดจน
ก าหนดเปูาหมายการด าเนนิงานตามเกณฑ์ตัว
บ่งชีป้ระกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
(เอกสารหมายเลข  5.1-7-4)  ได้รับความ
เห็นชอบจากผูบ้ริหารและน าเสนอคณะกรรม 
การประจ าวทิยาลัยฯ   
   เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ขับเคลื่อนไปตามกระบวนการท างาน  จึงได้
ก าหนดปฏิทนิการด าเนนิงานประกันคุรภาพ
การศึกษาภายใน  (เอกสารหมายเลข  5.1-7-
5) 
 
   และในปีการศึกษา 2557  นี้  วิทยาลัยฯ  มี
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครอบคลุมทัง้  2  ระดับ คือ  
ระดับหลักสูตร  และระดับคณะวิชา  1) ระดบั
หลักสูตร  วิทยาลัยฯ  มีการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานหลักสูตร  (มคอ.7) เพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  3  หลักสูตร  
คือ  (1)  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วันที่  21  
สิงหาคม  2558  มีผลการประเมิน  2.23  (2)  
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิา
การเมืองการปกครอง  วันที่  19  สิงหาคม  
2558 มีผลการประเมิน  2.16  (3)  หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิา

 
 
 
5.1-7-2  ระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  ปีการศึกษา  
2557 
5.1-7-3  นโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
5.1-7-3  เปูาหมายการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
ตัวบ่งชีป้ระกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ปี
การศึกษา  2557 
5.1-7-5  ปฏิทินการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา   
5.1-7-6  รายงานผล
การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 
5.1-7-7  รายงานการ
ประเมินตนเอง  ระดบั
คณะวิชา  ประจ าปี
การศึกษา 2557  
วิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง 
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นโยบายสาธารณะ  วันที่  14  สิงหาคม  2558 
มีผลการประเมิน  2.20  (เอกสารหมายเลข  
5.1-7-6)  เพื่อรับการประเมินและหลังการ
ประเมินฯ  และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  2) ใน
ระดับคณะวชิา  วทิยาลัยฯ  ไดจ้ัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง  (SAR)  วงรอบปีการศึกษา  
2557  (ตั้งแต่  1  สิงหาคม  2557  ถึง  31  
กรกฎาคม 2558)  (เอกสารหมายเลข  5.1-7-
7) 
   นอกจากนี้  วิทยาลัยฯ  ยงัไดน้ าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 
2556  ที่ผ่านมา  จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โดยก าหนดโครงการ/ กิจกรรมที่
ตามนโยบายและกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ  
(เอกสารหมายเลข  5.1-7-8)  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพ  
(Improvement  Plan)  ประจ าปีการศึกษา  
2557  เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าแผนและ
ติดตามการด าเนินงาน  (เอกสารหมายลเข  
5.1-7-9)  และรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้และแผนพัฒนาคุณภาพในระบบ  E-QA  
(เอกสารหมายเลข  5.1-7-10) 
   นอกจากการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นระบบ  กลไก
และกระบวนการที่เกิดข้ึนในวิทยาลัยฯ  แลว้  
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาร่วมกันทั้งกบัหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  
โดยมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
      เครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  โดยมีผู้บริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-7-8  แผนพัฒนา
คุณภาพ  
(Improvement  
Plan)  ปีการศึกษา  
2557  จากผลการ
ประเมินคณะกรรมการ  
ปีการศึกษา  2556 
5.1-7-9  ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ  
(Improvement  
Plan)  ปีการศึกษา  
2557  จากผลการ
ประเมินคณะกรรมการ  
ปีการศึกษา  2556 
5.1-7-10  รายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ   
 
 
5.1-7-11  เอกสาร
แสดงการเข้าร่วม
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(ผศ.เชิงชาญ  จงสมชัย)  และบคุลากรที่
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะ/ หน่วยงาน  มีการท ากิจกรรมร่วมกัน
อย่างต่อเนื่องโดยการเข้าร่วมการประชุม  เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านการประกันคณุภาพการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ  (เอกสาร
หมายเลข  5.1-7-11)    
     เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก  มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
เครือข่ายสิงห์อีสาน  มีการท ากจิกรรมร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีการเข้าร่วมประชุม  
กิจกรรมสันทนาการ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความรูแ้ละทัศนคติระหว่างนิสิต  และบุคลากร
สถาบนัต่างๆ (เอกสารหมายเลข  5.1-7-12) 

กิจกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  (เครือข่าย
ภายใน) 
 
 
 
5.1-7-12  เอกสาร
แสดงการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  (เครือข่าย
ภายนอก) 

 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
5.1 7  ข้อ  7  ข้อ 5.00   
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ตัวบ่งช้ีที่  5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :   กระบวนการ   
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ขอ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ 
มีการด าเนินการ 

3 ขอ 
มีการด าเนินการ 

4 ขอ 
มีการด าเนินการ 

5 ขอ 
 
ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1. มีระบบและกลไกใน
การก ากับการด าเนนิการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร
ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

   1.  วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  มี
หน้าที่ส าคัญในการก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตรโดยมีระบบก ากบั 
ติดตามการด าเนินการประกันคณุภาพ
หลักสูตร  (เอกสารหมายเลข  5.2-1-1) 
   2.  วิทยาลัยฯ  โดยฝาุยประกันคุณภาพ
การศึกษาได้จัดท าแผนหรือปฏิทินการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการควบคุม
คุณภาพ การติดตามการด าเนนิงาน และการ
ประเมินคุณภาพ  (เอกสารหมายเลข  5.2-1-
2)   

5.2-1-1  ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 
 

5.2-1-2  แผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา 2557 งาน
แผนและประกัน
คุณภาพ 

 2.  มีคณะกรรมการ
ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบที่ก าหนดในข้อ 1 
และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อ

   1.  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้
ประชุมเพื่อก ากับ  ติดตามการจดัท า  มคอ.7  
ของหลักสูตร และได้เชิญอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกหลักสูตรมาประชุม  ในวันที่  11  
พฤษภาคม  2558  เพื่อพูดคุยและท าความ
เข้าใจการเขียน มคอ.7 เพื่อเตรียมรับการ

5.2-2-1  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 
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พิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

ประเมินในปลายเดือนกรกฎาคม  (เอกสาร
หมายเลข  5.2-2-1) 
   2.  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้
รายงานผลการติดตามการด าเนนิงานประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดบัหลักสูตรให้
คณะอนุกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา
เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2558  (เอกสาร
หมายเลข  5.2-2-2)  เนื่องจากเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพเปน็เกณฑ์ใหม่และช่วงแรกยัง
ไม่มีชัดเจน  ซึง่เกณฑ์ที่ชัดเจนในช่วงเดือน
มีนาคม 2558  และต่อมามหาวทิยาลัยได้
จัดการให้ความรู้และการอบรมผู้ประเมิน
ระดับหลักสูตร  แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง
มหาวิทยาลยั  และวทิยาลัยฯ  จึงได้มีการ
เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจแก่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และมกีารติดตาม
การด าเนินงานของหลักสูตรอยา่งต่อเนื่อง  
(เอกสารหมายเลข  5.2-2-3) 

 
 
5.2-2-2  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 
 
 
5.2-2-3  หนังสือเชิญ
ประชุม 
 
 
 

 3.  มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการ
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตร 

   วิทยาลัยฯ  ได้จัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนนุการด าเนนิงานของหลกัสูตร  ดังนี ้
     1)  สนับสนนุความรู้  :  ส่งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าฝึกอบรบ 
สัมมนาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
        1.  หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตรในวนัที่  8-10 
เมษายน 2558 (รุ่นที่  1)  และวันที่  4-5  
พฤษภาคม 2558 (รุ่นที่  2)  มีอาจารย์
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง  3  หลักสูตรผ่าน
การฝึกอบรม  (เอกสารหมายเลข  5.2-3-1) 
 
        2.  หลักสูตรเข้าอบรมการเขียน มคอ.7 

 
 
 
 
 
5.2-3-1  บันทึก
ข้อความที่  ศธ 
0530.27/248  ลว  19  
มีนาคม  2558  เร่ือง 
ขอความอนุเคราะห์ส่ง
รายชื่อบุคลากรเข้าร่วม
โครงการ 
5.2-3-2  บันทึก
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ในวันที่  18-20  พฤษภาคม  2558  มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง  3  หลักสูตรเข้า
ร่วมการอบรม  (เอกสารหมายเลข  5.2-3-2) 
 
        3.  อบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้  ตามกรอบมาตรฐาน  TQF  เมื่อ
วันที่  22  มิถุนายน  2558  โดยมี  รศ.ดร.
ดรุณี รุจกรกานต์  เป็นวิทยากร  (เอกสาร
หมายเลข  5.2-3-3) 
 
 
 
        4.  MSU  Road Show  โดยศูนย์
พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษามมส.  
เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2558  โดยมี  ผศ.ดร.
จินดาพร จ ารัสเลิศลักษณ์  ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝุายประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นวิทยากร  
(เอกสารหมายเลข  5.2-3-4) 
 
 
 
 
 
 
 
     2)  สนับสนนุบุคลากร   
        :  ฝุายประกนัคุณภาพไดจ้ัดโครงการ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยท าการพบปะกบั
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบุคลากรฝุาย
สนับสนนุเป็นประจ า  หมุนเวียนกันไป  เพื่อ

ข้อความที่  ศธ 
0530.19/947  ลว  30  
เมษายน 2558  เร่ือง
ขอความอนุเคราะห์ 
5.2-3.3  บันทึก
ข้อความที่ ศธ 0530 
.19/- ลว 17  มิถุนายน  
2558  เรื่อง  ขออนุมัติ
งบประมาณจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  
การมวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
มาตรฐาน 
5.2-3-4  บันทึก
ข้อความที่  ศธ 0530 
.27/103 ลว  5 
กุมภาพันธ์ 2558  เร่ือง  
ขอแจ้งก าหนดวันใน
การลงพื้นที่คระ/ 
หน่วยงานจัดการเรียน
การ  โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
เตรียมความพร้อมรับ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ปี
การศึกษา 2557 
 
5.2-3-6  บันทึก
ข้อความที่  ศธ 0530 
.19/ว 958  ลว  8  
พฤษภาคม  2558  
เร่ือง  ขอเชิญประชุม
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ชี้แจง  แลกเปลี่ยน  เสนอแนะ ตลอดจนรับค า
ถามจากหลักสูตรและบุคลากรมาแก้ปัญหาให้   
(เอกสารหมายเลข  5.2-3-5) 
        : ฝุายประกนัคุณภาพไดส้่งบุคลากรของ
ฝุายไปชว่ยสนับสนุนในช่วงของการเขียน 
มคอ.7 ของแต่ละหลักสูตร 
 
     3)  สนับสนนุอุปกรณ์ แบบฟอร์ม:  
        3.1  ฝุายประกันคุณภาพได้ติดตาม
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของเกณฑ์การประกันคุณภาพที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเมื่อมีการแปลง
แปลง  ฝาุยประกันคุณภาพได้ส าเนาคู่มือการ
ประเมินประกนัคุณภาพภายใน ฉบับที่
ปรับปรุงล่าสดุให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และฝุายต่างๆเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  
(เอกสารหมายเลข  5.2-3-6) 
        3.2  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึกษา มมส. ได้พฒันาแบบฟอร์มต่างๆ
เพือ่เป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูลของแต่ละ
หลักสูตร เช่น แบบการรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร  (มคอ.7) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มตี่อการบริหารหลักสูตร  
แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้
ค าปรึกษาวชิาการของอาจารย์ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการ
ร้องเรียนของนิสิต เป็นต้น  (เอกสาร
หมายเลข  5.2-3-7) 

เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง  
ปีการศึกษา  2557  
(ระดับคณะ-หลักสูตร) 
 
5.2-3-6  บันทึก
ข้อความที่  ศธ 0530 
.19/ว 281  ลว 3 
กุมภาพันธ์  2558  
เร่ือง  ขอส่งคู่มือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ปี
การศึกษา  2558 
 
5.2-3-7  Print Out 
การแจ้งเวียน
แบบฟอร์ม 

 4. มีการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรตาม

   ในปีการศึกษา 2557  นี้  วิทยาลัยฯ  มีการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

5.2-4-1  ค าสั่งแต่งตัง้
กรรมการประเมิน
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ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร 
และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 

ภายในที่ครอบคลุมทั้ง  2  ระดบั คือ  ระดับ
หลักสูตร  และระดับคณะวิชา   
   ระดับหลักสูตร  วิทยาลัยฯ  มีการจัดท า
รายงานผลการด าเนนิงานหลักสตูร  (มคอ.7) 
เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
3  หลักสูตร  โดยมีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ระดบัหลักสตูร  3  ชุด  
(เอกสารหมายเลข  5.2-4-1)  และได้มีการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา  2557  ระดับหลักสูตร  
ดังนี้  (1)  หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วันที่  21  
สิงหาคม  2558  มีผลการประเมิน  2.23   
(2)  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง  วันที่  19  สิงหาคม  
2558 มีผลการประเมิน  2.16  (3)  หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิา
นโยบายสาธารณะ  วันที่  14  สิงหาคม  
2558 มีผลการประเมิน  2.20  (เอกสาร
หมายเลข  5.2-4-2)  หลังการประเมินฯ  
วิทยาลัยฯ  โดยงานแผนและประกันคุณภาพ
ได้น ารายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอ  
(เอกสารหมายเลข  5.2-4-3) 

หลักสูตร 
5.2-4-2  รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบั
หลักสูตร (IQA ระดับ
หลักสูตร) 
5.2-4-3  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวาระ
พิจารณาผลประเมนิ
คุณภาพหลักสูตร 

 5. น าผลประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพ 

   1.  คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยได้
รับทราบผลการประเมินระดับหลักสูตรทั้ง 3 
หลักสูตรในการประชุมวนัที่ 23 กันยายน 
2558 และได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆแก่ทาง
หลักสูตรทั้งสาม แล้วแจ้งทางหลักสูตร
ด าเนินการเขียนแผนปรบัปรุงการพัฒนา
หลักสูตร  (เอกสารหมายเลข  5.2-5-1) 
   2.  ทุกหลักสูตรส่งแผนพัฒนาการ
ด าเนินงานของหลักสูตร  (เอกสารหมายเลข  

5.2-5-1  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  (เอกสาร
เดียวกันกับ  5.2-4-3) 
 
 
 
5.2-5-2  แผนพัฒนา
คุณภาพ  
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5.2-5-2) (Improvement  
Plan)  ของ 3 หลักสูตร 

 6. มีผลการประเมิน
คุณภาพทุกหลักสูตร
ผ่านองคป์ระกอบที่  1 
การก ากับมาตรฐาน 

   จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ปีการศึกษา  2557  ระดับหลักสูตร  โดยมีผล
การประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่  1  การก ากับมาตรฐาน 
      (1)  หลักสูตรรฐัศาสตรบณัฑิต วันที่  21  
สิงหาคม  2558  มีผลการประเมินคุณภาพ
ผ่านองคป์ระกอบที่  1  มีค่าคะแนนเฉลี่ย  
2.23   อยู่ในคุณภาพระดับปานกลาง   
      (2)  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวชิาการเมืองการปกครอง  วันที่  19  
สิงหาคม  2558   มีผลการประเมินคุณภาพ
ผ่านองคป์ระกอบที่  1  มีค่าคะแนนเฉลี่ย  
2.16  อยู่ในคุณภาพระดับปานกลาง     
      (3)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวชิานโยบายสาธารณะ  
วันที่  14  สิงหาคม  2558  มีผลการประเมิน
คุณภาพผ่านองค์ประกอบที่  1  มีค่าคะแนน
เฉลี่ย  2.20  อยู่ในคุณภาพระดบัปานกลาง     

5.2-6-1  รายงานผล
ประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร  (เอกสาร
เดียวกันกับ  5.2-3-2) 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

5.2 6  ข้อ  6  ข้อ 5.00   
 
ผลการประเมินตนเองรายตัวบง่ชี้ขององค์ประกอบที่  5 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบนั และเอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 

5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสุตร 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่  5 5.00 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง/แนวทางเสริม  และจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาองค์ประกอบที่ 5 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
   1.  วิทยาลัยฯ  มีแผนกลยุทธท์ี่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  และได้เพิ่มในส่วนที่วิทยาลัยฯ  คิด
จะท าด้วย 
   2.  วิทยาลัยฯ  ได้ท ากลยุทธต์ามแผนที่วางไว้ 
   3.  วิทยาลัยฯ  มีคณะกรรมการฯ  เพื่อช่วยคณบดีใน
การท ากิจกรรมต่างๆ และเสนอแนะ 
   4.  มีการประกาศจรรยาบรรณของคณาจารย์  บุคลากร
ให้รับทราบ 
   5.  มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ 
   6.  มีการจัด   M                       และ      
แ        
   7.  มีการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร/ ระดบัคณะ 

   ควรมีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมตามจุดแข็งต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   1.  แผนมหาวิทยาลัยควรมีความชัดเจนและ
เปลี่ยนแปลงให้ทันกับยุคสมัย 
   2.  งบประมาณที่มหาวิทยาลยัเสนอให้ท าแผนประจ าปี  
ไม่สามารถด าเนนิการได้เนื่องจากงบประมาณไมไ่ด้ลงมา
ตามแผนที่ก าหนด  ท าให้ต้องยกเลิกแผนงานบางแผนซึง่
กระทบต่อการบริหารจัดการตามแผนกลยุทธ์ 
   3.  วิทยาลัยมีรายได้  2  ส่วน  คือ  จากค่าหน่วยกิต
และค่าธรรมเนียมนสิิต  (เงินรายได้)  และจากเงิน
งบประมาณแผน่ดิน  (ตามจ านวนนิสติเป็นคา่วัสด ุ

   มหาวิทยาลยัควรก าหนดงบประมาณและให้ใช้ได้
ตามแผน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

การศึกษา)  ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินรายได้  แต่
งบประมาณไมไ่ด้ลงมาทีว่ิทยาลยัฯ  ตามเงินรายได้ 
   4.  ควรพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับการเงิน  งบประมาณ
รายได้  รายจา่ย  ของคณะฯ  เพื่อท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณมีประสิทธิภาพ 
   5.  มหาวิทยาลัยฯ  ควรมีระบบบญัชียังไม่สมบูรณ์ 
   6.  แผนงบประมาณทีต่ั้งไวต้ามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
จากเงินรายได้  ควรให้วิทยาลัยฯ  ได้จ่ายตามแผน 
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ส่วนที่  3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตารางท่ี 1  ผลสรุปการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย

(= บรรลุ ,

=ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ข้อที่ได้
คะแนน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์(% 
หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1  
คะแนน
เฉลี่ย 
3.75 

6.62 
2.21  2.21  

3 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.2  
ร้อยละ  

20 

7x100 
20%  2.50  

35 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.3 
ร้อยละ  

30 

9x100 
25.71  2.14  

35 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.4   70 : 1 
20-192.52 

x 5 = -86.26  

 

0.00  
10 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.5   6  ข้อ 6  ข้อ  
5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่  1.6 6  ข้อ 6  ข้อ  
5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1  5  ข้อ 5  ข้อ  
4.00  

ตัวบ่งชีท้ี่  2.2  
25,000 
บาทต่อ

คน   

2,382,510 91,635  บาท  
ต่อคน  5.00  

26 

ตัวบ่งชีท้ี่  2.3 
ร้อยละ  

20 
9.80x100 

28%   5.00  
35 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.1 6  ข้อ 6  ข้อ  5.00  
ตัวบ่งชีท้ี่  4.1 6  ข้อ 6  ข้อ  5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่  5.1 6  ข้อ 6  ข้อ  5.00  

ตัวบ่งชีท้ี่  5.2 6.  ข้อ 6  ข้อ  5.00  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้ 3.91  
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ตารางท่ี  2  วิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ 
ประกอบ
คุณภาพ 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
(คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้/จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด) 

ระดับคุณภาพ 
0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 6 1.55 5.00 2.21 2.81 พอใช้ 
2 3 5.00 4.00 5.00 4.67 ดีมาก 

3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 13 4 7 2   
ผลการประเมิน    3.91 ดี 

 
 


