
 

 

 

รายงานการปฏิบตัิงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตามค าแนะน าจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  

วิทยาเขตขอนแกน่ 



การรายงานการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ตามค าแนะน าจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

องค์ประกอบที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

ค าแนะน า วิธีการด าเนินการ ด าเนินการแล้วและ 
ด าเนินการอย่างไร 

ยังไม่ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ 
เพราะเหตุใด 

องค์ประกอบที่ ๑  
การก ากับมาตรฐาน 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ 
เกณฑ์การประเมินที่ ๑ 
- จุดที่ควรพัฒนา 
๑.การรับทราบหลักสูตรฯจาก 
สกอ.  
 
 
 
 
๒.การสร้างความมั่นคงใน
ส ถ า น ภ า พ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเภท
อัตราจ้าง 
 
 
 

 
 
 
๑.ควรติดตามขั้นตอนการติดต่อระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับ สกอ. ประเด็นการรับทราบ
หลักสูตรอย่างเร่งด่วน 
 
 
 
๒.หลักสูตรควรด าเนินการจัดท าแผน
อัตราก าลัง เพ่ือพัฒนาสถานภาพอาจารย์จาก
อาจารย์อัตราจ้างเป็นอาจารย์ที่มีหมายเลข
ประจ า น าเสนอต่อผู้บริหารองค์กรเพ่ือบรรจุใน
แผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาเขตพิจารณา
ต่อไป ซึ่งจะเอ้ือต่อการพัฒนาผลงานทาง

 
 
 
๑.ท าหนงัสือติดตามสอบถามไปยัง
คณะ 
 
 
 
 
๒.จัดท าแผนอัตราก าลังแจ้ง
วิทยาลัยสงฆ ์
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๑.ยังไม่ด าเนินการ หลักสูตรมี
ความเห็นว่าหลักสูตรควรท า
หนังสือจากหลักสูตรถึงวิทยาลัย
สงฆ์เพ่ือให้วิทยาลัยสงฆ์
ด าเนินการติดตาม 
 
๒.ยังไม่ด าเนินการ 
 



 
 
๓. อัตราเงินเดือนไม่เป็นไป
ตามคุณวุฒิการศึกษา 

วิชาการ และยังผลต่ออัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์  
๓. การปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตาม
คุณวุฒิการศึกษาตามระเบียบที่ก าหนด 

 
 
๓.หลักสูตรรวบรวมประวัติ ผลงาน
ของอาจารย์เพ่ือจัดท าเป็น
สารสนเทศเพ่ือง่ายต่อการสืบคน้ 

 
 
๓.ด าเนินการแล้ว 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ 
เกณฑ์การประเมินที่ ๒  
- จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ฐานข้อมูลอาจารย์ 

 
 
 
๑. หลักสูตรควรจัดท าฐานข้อมูล อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์
พิเศษ ที่ระบุคุณวุฒิการศึกษาทางธรรม 
ประสบการณ์การท างาน ผลงานวิชาการ  
ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ เพื่อน ามาเป็น
ฐานในการบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
๑.จัดท าฐานข้อมูล อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ที่ระบุ
คุณวุฒิการศึกษาทางธรรม 
ประสบการณ์การท างาน ผลงาน
วิชาการ  ผลงานวิจัย งานบรกิาร
วิชาการให้เป็นปัจจุบัน 
 
๒.จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ของ
หลักสูตรรายบุคคลเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมอาจารย์ให้ได้
ต าแหน่งทางวิชาการและส่งเสริม
ให้โอกาสเรียนต่อในระดับ
ปริญญาเอก 
 
 

 
 
 
๑.ด าเนินการแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
๒.ด าเนินการแล้ว 

 



องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑     
ไม่รับการประเมินเนื่องจาก
หลักสูตรเปิดปี ๒๕๖๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  
ไม่รับการประเมินเนื่องจาก
หลักสูตรเปิดปี ๒๕๖๐ 

    

องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑   
การรับนิสิต  
- จุดที่ควรพัฒนา 
๑. การรับนิสิต 

 
 
 
๑. ควรมีการประเมินกระบวนการการรับนิสิตที่
น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต
ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 
 

๑.เพ่ิมช่องทาง/วิธีการ
ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร
โดยจัดกิจกรรม "สายสัมพันธ์ 
อาจารย์ศิษย์ มิตรพี่น้อง" 
๒.ปรับกระบวนการรับนิสิต 
“กิจกรรมหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มจร.
ขอนแก่นให้โอกาสทางการศึกษา
แก่เยาวชน” 
๓.หลักสูตรท าการประเมิน
กระบวนการการรับนิสิตทุกครั้ง/
ทุกกิจกรรม 

๑.ด าเนินการแล้ว 
- ประชาสัมพันธ์แนะแนว
หลักสูตรผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (เฟสบุ๊ค) 
๒.ด าเนินการแล้ว 
- จัดท ากระบวนการรับนิสิต
โดยระบบโค้วต้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากอยู่
ระหว่างการด าเนินการตาม
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ การส่งเสริม
และพัฒนานิสิต 
- จุดที่ควรพัฒนา 
๑.การเตรียมความพร้อมนิสิต 

 
 
 

- จัดท าแผนการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ โดยแบ่งเป็น ๓ กิจกรรม 
คือ  

  
 
 
 



 
 
 
๒.การพัฒนาศักยภาพนิสิตใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

๑. ควรมีการออกแบบกิจกรรม โครงการการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้นิสิตมี
คุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๒ สามารถเรียนใน
หลักสูตรได้จนส าเร็จ  
๒. การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ของหลักสูตร ควรพิจารณาอัต
ลักษณ์นิสิตที่ก าหนดไว้ มคอ.๒ และออกแบบ
โครงการ/กิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะที่ส าคัญ 
และจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เช่น  การพัฒนาความรู้ทางด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการใช้ชีวิต 

๑. กิจกรรมส่งเสริมนิสิตด้าน
ทักษะการด าเนินชีวิตและอาชีพที่
สอดคล้องกับหลักสูตร 
๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๓. กิจกรรมพัฒนาการพัฒนา
ความรู้ ภาษาต่างประเทศ  

๑.ยังไม่ด าเนินการ  
 
 
๒.ยังไม่ด าเนินการ 
 
 
๓.ยังไม่ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์     
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒  คุณภาพ
อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓  ผลที่เกิดกับ
อาจารย ์
 
- จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
๑. ประสานขอส่วนงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบพี่
เลี้ยงในการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑.ส ารวจความต้องการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์
รายบุคคล 
๒.จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริม
อาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการและเรียนต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
๓.ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการพัฒนา
ตนเอง ทั้งในแง่การอบรมพัฒนา

 ๑.ยังไม่ด าเนินการ  
 
 
 
๒.ยังไม่ด าเนินการ 
 
 
 
๓.ยังไม่ด าเนินการ 
 



 ทักษะการสอน การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการท าวิจัย 
๔.หลักสูตรต้องวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดกับอาจารย์จาก
รายงานผลการเปรียบเทียบความ
พึงใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตรเพื่อหาแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และ
ส่งเสริมสวัสดิการ โดยเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อของบประมาณ
สนับสนุนด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผน 

 
 
 
๔.ยังไม่ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร 
การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ การประเมิน
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔ ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
- จุดที่ควรพัฒนา 
๑. การบูรณาการการเรียน
การสอนกับพันธกิจ 
๒. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ 
๓. การจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
๑. ควรมีการวางแผนแนวทางการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืนให้ครบทุกพันธ
กิจ โดยคัดเลือกรายวิชาที่จะบูรณาการ และ
ระบุให้ชัดเจนใน มคอ.๓ และรายงานผลการ
ด าเนินการบูรณาการใน มคอ.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ควรด าเนินการตามแผนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ทางหลักสูตรได้มีการ
ก าหนดไว้ 
 
 

 
 
 
 
 
๑.ประชุมปรึกษาหารือก าหนด
อาจารย์ผูส้อนตามความเชีย่วชาญ
ของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา
หลักสูตรต้องมีการก าหนดแนว
ปฏิบัติในการก ากับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ และ 
มคอ.๕ และมอบหมายให้อาจารย์
ประจ าหลักสตูรจัดการเรียนการ
สอนให้มีการบูรณาการเรียนการ
สอนกับพันธกิจ และการทวนสอบ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
 
 
 
๒.หลักสูตรประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ ๓ ครั้ง เพ่ือก ากับ
ติดตาม มคอ.๒ มคอ.๓ มคอ.๕ 
และ มคอ.๗ ให้เป็นไปตามกรอบ

 
 
 
 
 
๑.ด าเนินการแล้ว 
- มอบหมายให ้ดร.เรยีงดาว  
ทวะชาล ีจัดการเรียนการสอน
ให้มีการบูรณาการเรียนการ
สอนกับพันธกิจ ในรายวิชา
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 
- การทวนสอบให้เปน็ไปตาม
เกณฑ์ฯ เนื่องจากหลักสูตรยัง
ไม่มีการเรียนการสอนในวชิา
แกน วชิาที่มีการเรียนการสอน
ส่วนใหญ่เป็นวชิาพ้ืนฐาน ซึ่ง 
วส.เป็นผู้รับผิดชอบการทวน
สอบ 
 
๒.ด าเนินการแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
๓. หลักสูตรควรมีการน าเสนอปัญหาใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการศึกษาในหลักสูตรกลางเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสภาพจริง 

เวลาและได้มาตรฐานการเกณฑ์ 
สกอ. 
 
๓.หลักสูตรท าบันทึกน าเสนอ
ปัญหาในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการจัด
การศึกษาในหลักสูตรกลางให้กับ
คณะสังคมศาสตร์ 

 
 
 
๓.ยังไม่ด าเนินการ หลักสูตรมี
ความเห็นว่าหลักสูตรควรท า
หนังสือจากหลักสูตรถึงวิทยาลัย
สงฆ์เพ่ือให้วิทยาลัยสงฆ์
ด าเนินการติดตาม 

องค์ประกอบที่ ๖ ส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
 
- จุดที่ควรพัฒนา 
๑. หลักสูตรไม่ได้วิ เคราะห์
กลไกกระบวนการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น
ของนิสิตในหลักสูตร 
 
 
๒ .  ร ะบบ อิน เตอร์ เ น็ ต ไม่
เสถียร 
 

 
 
 
 
๑. หลักสูตรควรส ารวจวิเคราะห์ประเภทสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อหลักสูตร และ
สร้างระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การ เรี ยนรู้ ส าหรับนิสิ ต ในหลักสู ตร และ
ปรับปรุงตามผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
 
๒. ควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนา
ระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร และพร้อม
ใช้ 

 
 
 
 
๑.ส ารวจความต้องการของนิสิต
เกี่ยวกับหนังสือทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ และระบบสารสนเทศใน
การสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน เช่น หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ 
ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
๒. ท าบันทึกประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร และ
พร้อมใช้ 

 
 
 
 
๑.อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- จัดท าห้องสมุดบนระบบ e-
Leraning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.ยังไม่ด าเนินการ 



 


